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1 JOHDANTO 

Suomen väestö ikääntyy, ihmiset kaipaavat yhä enemmän asumisen palveluita ja asuinra-

kentamisen uudet trendit muokkaavat kaupunkikuvaamme. Tämän vuoksi opinnäytetyön 

toimeksiantaja Sievi Asunnot Oy yhdessä Sievi Hyvinvointitilat Oy:n kanssa pyrkii kehittä-

mään hyvinvointitiloja ja muuta asumista yhdistäviä ratkaisuja. Tällaisista niin sanotuista 

hybridimalleista tämän työn keskiöön otettiin malli, jossa asunto-osakeyhtiön asukkaat voi-

sivat ostaa kotiinsa palveluita viereisestä vanhusten hoivayksiköstä hinnastoperusteisesti. 

Tässä opinnäytetyössä ei niinkään luoda valmista hankemallia vaan mallin luomiselle laa-

ditaan teoriapohja, jolla varmistetaan mallin kehittäminen kysynnän ja toteutuksen kan-

nalta parhaaseen mahdolliseen suuntaan (kuvio 1). 

Toimeksiantajalla oli vahva käsitys siitä, että hyvinvointitiloja ja muuta asumista yhdistävät 

hankkeet ovat kasvava ja kannattava liiketoiminta-alue, mutta tämä ei halunnut tukeutua 

liikaa vain omaan käsitykseensä. Lisäksi jo olemassa olevista vaihtoehdoista kaivattiin li-

sää tietoa ja samalla mahdollisuutta verrata Sievi Asuntojen mallia näihin. Haluttiin myös 

tietää, uskotaanko kunnissa ja hoivapalveluita tuottavissa yrityksissä asiaan yhtä vahvasti.  

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sievi Groupiin kuuluva Sievi Asunnot Oy yhdessä 

Sievi Hyvinvointitilat Oy:n kanssa. Sievi Group Oy on muuttovalmiiden omakotitalojen, va-

paa-ajan asuntojen, täydenpalvelun asunto-osakeyhtiöiden ja hyvinvointitilojen rakentaja. 

Sievi Asunnot vastaa asunto-osakeyhtiöiden rakennuttamisesta ja Sievi Hyvinvointitilat 

erilaisten hyvinvointitilojen, kuten vanhus- tai vammaishoivayksiköiden tai päiväkotien ra-

kennuttamisesta.  

 

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne 

 

Teoriaosuus
Kunta-

tutkimus
Haastattelut

Johto-
päätökset



2 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Toimeksiantajan lähtökohdat 

Opinnäytetyön alkuvaiheessa kävi nopeasti selväksi, miten erilaisia käsityksiä ja mielipi-

teitä toimeksiantajayrityksen sisällä heräsi hybridihankkeista. Asuntoja ei välttämättä 

nähty hybridihankkeen osana, vaan hankkeet olisivat voineet muodostua esimerkiksi hoi-

vayksikön ja päiväkodin tai mielenterveys- ja päihdetyöyksiköiden yhdistelmistä. Vanhus-

ten hoivayksikön nähtiin kuitenkin mahdollistavan näitä kahta kattavamman palvelutarjon-

nan. Varsinkin kasvavaa eläkeläisten kohderyhmää ajatellen vanhusten hoivayksikkö pys-

tyisi luontevimmin tarjoamaan esimerkiksi kotihoidon palveluita sekä ateria- ja siivouspal-

veluita. 

Lähtökohtana oli, että nämä ja mallin muut palvelut tuotettaisiin hinnastoperusteisesti. Ta-

loyhtiössä todennäköisesti asuisi henkilöitä, jotka eivät käyttäisi palveluita ja toisaalta hen-

kilöitä, jotka käyttäisivät niitä jatkuvasti. Hinnastoperusteiset palvelut mahdollistaisivat pal-

velujen käytön myös satunnaisesti.  

Myös asumismuodoissa nähtiin eri vaihtoehtoja. Omistusasuntojen ohella ajateltiin 

vuokra-asumista joko asukkaan itsensä kustantamana tai erilaisilla tukimuodoilla kustan-

nettuna. Tässä yhteydessä myös asukaskunta saatettiin nähdä rajattuna esimerkiksi tulo-

tason tai hoivan tarpeen mukaan, monien muiden tuettujen asumismuotojen tavoin. Tässä 

opinnäytetyössä päädyttiin kuitenkin käsittelemään nimenomaan vanhusten hoivayksikön 

ja vapaarahoitteisten omistusasuntojen asunto-osakeyhtiön muodostamaa kokonaisuutta. 

Tämän nähtiin selkeimmin yhdistävän Sievi Asuntojen ja Sievi Hyvinvointitilojen tuotteet ja 

parhaiten mahdollistavan hankkeiden toteutumisen. 

Jo ennestään oli tiedossa tilanteita, joissa pelkän hoivayksikön sisältävää hanketta ei 

saatu käyntiin, joko heikon taloudellisen kannattavuuden tai kunnan päättäjien vastustuk-

sen vuoksi. Samasta syystä myös pelkkää asumista sisältäviä hankkeita ei aina päästy 

toteuttamaan. Kuitenkin nähtiin, että näiden yhdistelmä olisi saattanut mahdollistaa hank-

keen käynnistymisen samalla paikalla. Juuri tätä pidettiin yhtenä tärkeimmistä lähtökoh-

dista mallille. 

Opinnäytetyön alussa käydyissä neuvotteluissa keskusteltiin paljon malliin sisältyvien 

asuntojen potentiaalisen kohderyhmän rajauksesta. Seniorit ja pian eläköitymässä olevat 

nähtiin selkeänä kohderyhmänä, mutta kohderyhmää ei haluttu rajata pelkästään heihin. 

Mallin asunnot nähtiin enemminkin vapaiden markkinoiden omistusasuntoina, joissa osta-

jakuntaa ei rajattaisi esimerkiksi iän perusteella, kuten monissa tuetun asumisen muo-

doissa. 
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Toimeksiannossa ja muutenkin Sievi Groupin sisällä mallista käytettiin ”hybridihanke” ter-

miä, mutta alusta asti oli selvää, ettei se soveltuisi ulospäin suuntautuvaan viestintään tai 

markkinointiin. Termiä käytetään yleisestikin, mutta eri merkityksissä. Kunnille laadittavaa 

kyselyä laadittaessa hybridihankkeisiin alettiin viitata hoivatiloja ja asumista yhdistävänä 

konseptina tai hoivayksikön ja asunto-osakeyhtiön yhteistyömallina.  

2.2 Ikääntyvä väestö 

Suomen väestön ikääntyminen vaikuttaa valtakunnallisesti moneen asiaan, myös asumi-

seen. Kuvassa 1 esitetyn Suomen Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan jopa 25 % 

suomalaisista tulee olemaan yli 65-vuotiaita vuonna 2030. Vielä vanhempia, yli 85-vuoti-

aita taas tulee olemaan kaksinkertaisesti nykyisen verran. (Oosi, Koramo & Sadeoja 2019, 

8.) 

 

Kuva 1. Väestö ja väestöennusteet vuodelle 2030 (Oosi ym. 2019, 8) 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportissa juuri väestön ikääntymisen näh-

dään luovan voimakasta tarvetta asumista ja palveluita yhdistäville malleille (Oosi ym. 

2019, 8). 

Tällä hetkellä lähes 90 % suomalaisista yli 75-vuotiaista asuu omassa yksityisasunnossa 

ja yli 80-vuotiaistakin kaksi kolmasosaa (Häkli, Vilkko & Vähäkylä 2015, 83). 
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Vanhusten kotona asumisen, joko kotihoidon avulla tai itsenäisemmin, etuja on korostettu 

jo pitkään. Mahdollisuus asua itselle tutussa ympäristössä mainittiin tärkeänä tavoitteena 

jo 1940-luvulla esimerkiksi yhteiskunnan hyvinvointia ajavan OECD:n raporteissa. Sa-

malla tavalla kotona asumista pidetään tärkeänä tavoitteena myös kuntien vanhuspoliitti-

sissa ohjelmissa. Laitosasumisen vähentämisen lisäksi myös tavoitteet kotona asuvien tu-

kemiseksi muun muassa sinne tarjottavien palveluiden määrän ja monipuolisuuden muo-

dossa on listattu niin vanhuspalveluiden laatusuosituksiin kuin asumisen kehittämisen oh-

jelmaankin. (Häkli ym. 2015, 83.) YH-Kodit Oy:n Tuija Kanto-Hannulan mukaan vanhusten 

palveluiden saaminen näiden koteihin on jopa välttämätöntä suomalaiselle yhteiskunnalle 

(Mayow 2013, 118). 

On kuitenkin muistettava, ettei kotona asuminen ole automaattisesti oikea vaihtoehto kai-

kille. Hoiva-alalla uusien palvelumallien parissa työskentelevä konsultti Arja Parikka muis-

tuttaakin, että tälläkin hetkellä omissa kodeissaan asuu paljon vanhuksia, jotka tarvitsisi-

vat aivan muun tyyppistä ratkaisua ja hoivapalveluita. Onkin tärkeää käsitellä vanhuksia 

yksilöinä, joista jokainen tarvitsee juuri omaan tilanteeseensa sopivinta hoivaa. (Parikka 

2019.) 

Vaikka iän vaikutukset omaan asumiseen ja paremmin tilanteeseen sopivat asuinvaihto-

ehdot olisivatkin selvillä, ei muuttaminen uuteen kotiin ole aina helppoa. Tämän vanhuu-

teen varautumisen vaikeudesta huomauttavat niin Tuija Kanto-Hannula kuin Arja Parikka-

kin. Kanto-Hannula arvioi, että oman kunnon heikkenemiseen aletaan varautua asumisen 

kannalta keskimäärin noin 70-vuotiaana, minkä hän sanoo olevan aivan liian myöhään 

(Mayow 2013, 117). 

Parikan mukaan yksi suurimmista syistä liian myöhäiseen varautumiseen ovat yksinkertai-

sesti tunneperäiset syyt. Omaa heikentynyttä toimintakykyä tai varsinkaan tarvetta muiden 

avun annolle ei haluta myöntää. Lisäksi omaan kotiin ollaan kiintyneitä ja muutos omassa 

asuinympäristössä saattaa olla pelottava ajatus. (Parikka 2019.) 

2.3 Kaupunkirakenne 

Kaupunkien suunnittelussa ja kehityksessä kasvava trendi on kaupunkirakenteen tiivisty-

minen. Tällä pyritään erityisesti asumisen ja palveluiden ympäristövaikutusten minimoimi-

seen. Asuntojen tiiviimpi sijainti toisiinsa nähden tehostaa energiankäyttöä (Häkli ym. 

2015, 88). Mitä vähemmän yksilö tarvitsee motorisoituja kulkuvälineitä ja mitä vähemmän 

kuljetusta palveluiden logistiikka vaatii, sitä vähemmän näistä syntyy päästöjä. 
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Tiiviiden keskustojen ympäristöystävällisyyttä on myös epäilty ja kritisoitu, mutta ympäris-

tövaikutukset eivät ole tiivistämisen ainoa tavoite. Tiiviimpää kaupunkirakennetta tavoitel-

laan myös siitä yksinkertaisesta syystä, että ihmiset haluavat ja odottavat palveluiden si-

jaitsevan yhä lähempänä kotejaan. Nuoret eivät ole enää läheskään yhtä kiinnostuneita 

autoista tai varsinkaan näiden omistamisesta, joten perinteisten automarkettialueiden ky-

synnän ennustetaan jatkuvasti laskevan.  

Pienemmät etäisyydet voivat myös parantaa palveluiden laatua. Esimerkiksi kotihoidon 

palveluissa juuri pitkät ja aikaa vievät siirtymät asiakkaiden välillä ovat yksi yleisimmistä 

ongelmista, joita karsimalla voidaan nostaa hoidon laatua ja asiakkaiden tyytyväisyyttä. 

Juuri tästä syystä myös Esperi Care Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Jari Pynnönen näki 

mallin kiinnostavan erityisesti kuntia, joissa kunta vastaa kotihoidon järjestämisestä. (Pyn-

nönen 2019.) 

Eri toimintojen sekoittamisen lisäksi myös erilaisten asuinmuotojen ja tätä kautta asukkai-

den sekoittamisella nähdään olevan hyötyvaikutuksia.  

Väestön eriytyminen ei ole hyvä kaupunkisuunnittelullinen ratkaisu, vaan ihmisiä pi-

täisi kaavoituksen avulla ohjata elämään väestöllisesti monimuotoisissa yhteisöissä 

(Keränen 2013, 46). 

Esimerkiksi palvelualuemallissa ja erilaisissa palvelukorttelikokonaisuuksissa eri asumis-

muotoja tavallisesti sekoitetaan samaan kortteliin. Sosiaalinen asuntotuotanto, jossa 

asuntojen saatavuus rajataan esimerkiksi tulotason mukaan, on toimiva väline erilaisten 

ihmisten saamiseksi samoille alueille (Laakso & Loikkanen 2004, 285). 

Toisaalta muun muassa Arja Parikka huomauttaa erilaisten ihmisten asuttamisessa sa-

malle alueelle olevan myös ongelmansa. Esimerkiksi eläkeläisten asuminen nuorten lähei-

syydessä saattaa kääntyä jopa haittapuoleksi, mikäli näiden kahden ryhmän elämäntyylit 

eivät sovi yhteen. Hänen mukaansa sikäli tavoiteltava yhteisöllinen ympäristö saattaa pa-

himmillaan käytännössä tarkoittaa naapurien jatkuvaa valvomista. (Parikka 2019.) Toi-

saalta etenkin omakotialueilla naapureiden samankaltainen ikärakenne ja elämäntilanne 

saattaa helpottaa ja parantaa naapuruston yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 

2.4 Yhteisöllisyys 

Palveluiden lisäksi toinen suuri trendi asumisessa on yhteisöllisyys. Jolangin ja Krögerin 

mukaan yhteisöllisyys nähdään kaupunkien yksilökeskeisyyden vastavoimana (Häkli ym. 

2015, 88). 
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Mielenkiintoista on, että yhteisöllisyys ja tarve vahvistaa asuinalueiden yhteisölli-

syyttä ovat nousseet toistuvaksi teemaksi vanhojen ihmisten asumisesta puhutta-

essa. Erityisesti uusien asumismuotojen kuvauksissa toistuu yhteisöllisyys sekä pe-

riaatteena että tavoitteena. (Häkli ym. 2015, 84.) 

Myös YH Kodit Oy:n palvelujohtaja Tuija Kanto-Hannula pitää yhteisöä tärkeänä ihmisen 

hyvinvoinnille (Mayow 2013, 119). 

 On ajateltu, että pahoinvoivia alueita ja ihmisiä voidaan hoitaa maalaamalla seinät 

ja laittamalla eriväristä laattaa. Ihminen tarvitsee toista ihmistä voidakseen hyvin, ja 

se on tehtävä mahdolliseksi. (Mayow 2013, 119.) 

Hänen mukaansa kyläyhteisöt tekevät paluuta. Asuinalueille tarvittavat paikat yhteiselle 

toiminnalle, kuten etätöille voisivatkin olla niin kutsuttuja kylätaloja. (Mayow 2013, 119.) 

Entisaikojen kylissä kyläyhteisö tunsi jäsenensä ja piti näistä huolta. 

Yhteisöllisyydellä pyritään myös ratkaisemaan suomalaisille yleistä sosiaalista ongelmaa, 

yksinäisyyttä. Yksinäisyys voi olla ongelma etenkin eläkeiässä, kun työura ja harrastukset 

yhteisöinen jäävät taakse. Yli 75-vuotiaista naisista 54 % ja miehistä 26 % asuu yksin 

(Häkli ym. 2015, 94). Ero johtuu sukupuolten välisistä eroista keskimääräisessä eliniässä.  

2.5 Palvelullistuminen 

Kuluttajat odottavat saavansa yhä enemmän palveluita kotiin tuotuna. Jo nyt katukuvassa 

näkyvät esimerkiksi erilaiset ruoan kotiinkuljetuspalvelut ja esimerkiksi talonmies on jo 

tuttu kotiin tuotava palvelu. 

Hoivatiloja ja asumista yhdistävän mallin lähtökohtana pidettiin sitä, että asunto-osakeyh-

tiön asukkaat voisivat ostaa viereiseltä hoivayksiköltä hinnastoperusteisesti palveluita ko-

tiinsa. Näitä palveluita voisivat olla esimerkiksi ateriapalvelut, lääkehoito, liikunta ja ohjel-

manumerot, kaupassakäynnin apu ja siivouspalvelut. 

”Tervetuloa tulevaisuuden kotiin!” -kirjassa käydään läpi 15/30 Researchin tutkimushan-

ketta asumisen tulevaisuudesta. Olennaisena osana tätä tulevaisuutta ovat kotiin ostetta-

vat palvelut, joista muutamia esimerkkejä on tiivistetty kuvaan 2. 

Palvelutarpeiden kartoituksen tuloksista Kaskas Media Oy:n Liisa Mayow nostaa esiin eri-

tyisesti juuri edellä mainitut talonmiespalvelut. Jopa 59 % tähän kartoitukseen vastan-

neista oli sitä mieltä, että nykyisissä suurten huoltoyhtiöiden palveluissa olisi paljon paran-

tamisen varaa. Kerrostalojen asukkaista 60 % ja pientalojen 46 % toivoi taloonsa tai aina-

kin samalle asuinalueelle palvelevaa talonmiestä. Toiveissa korostuivat halu saada 
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palvelua henkilökohtaisesti yhdeltä ja samalta henkilöltä, joka olisi asuinpaikastaan joh-

tuen motivoitunut työstään myös henkilökohtaisella tasolla. (Mayow 2013, 113.) 

Toisaalta Mayow huomauttaa palveluihin liittyvien toiveiden siirtyvän koko ajan enemmän 

huoltopalveluista elämänlaatua, terveyttä ja viihtyisyyttä ylläpitäviin palveluihin. Erityisesti 

pientaloissa asuvat pitävät juuri lasten ja vanhusten palveluita kiinnostavimpina asuinalu-

een palveluina. (Mayow 2013, 115.) 

Mayow toteaa näihin palveluihin liittyvän myös arvokeskustelua siitä, millaisilla arvoilla toi-

miva yritys palveluita tuottaa ja säilyykö niissä huoltopalveluiden yhteydessä mainittu inhi-

millisyys ja ihmisläheisyys (Mayow 2013, 116). Yksityisten hoivakotien ongelmista pintau-

tuneet uutiset ja näistä syntynyt yhteiskunnallinen keskustelu tukevat toteamusta. Myös 

kaupassa käyntiin liittyvät palvelut ja kimppakyydit olivat esimerkkejä 15/30 Researchin 

tutkimuksessa pintautuneista palveluista (Mayow 2013, 129). Maailmalla, esimerkiksi Yh-

dysvalloissa, toimii jo useita ruokaostoksia kotiin tuovia palveluita. Niissä käyttäjä maksaa 

kiinteän kuukausimaksun ja saa ruokatarvikkeita, joissain tapauksissa myös reseptejä ko-

tiinsa säännöllisin väliajoin. Suomalaiset vastaajat toivoivat nimenomaan taloyhtiön otta-

van vetovastuun näiden palveluiden järjestämisestä (Mayow 2013, 129).  

Erityisesti hoivapalveluista alan toimijoiden tai kuntien edustajien kanssa puhuttaessa 

esiin nousi usein näiden palveluiden maksamiseen liittyvät seikat. Sen sijaan että asiakas 

maksaisi palveluita ainakaan täysin itse, saattaisi sen tehdä kaupunki, Kansaneläkelaitos 

tai muu julkinen taho esimerkiksi palvelusetelin muodossa. Tämä ei kuitenkaan ollut tä-

män opinnäytetyön keskiössä. 

Asumisen palveluista puhuttaessa on muistettava, että palveluiden ostaminen on myös 

taito ja osittain myös sukupolvikysymys. Siinä missä nuoremmat sukupolvet ovat tottu-

neempia saamaan esimerkiksi liikkumisen, musiikin ja viihteen palveluna voi etenkin hen-

kilökohtaisemman palvelun vastaanottaminen olla ikäihmisille vaikeampaa. Eläkeläisiä tu-

lee kuitenkin koko ajan lisää uusista sukupolvista ja he ovat monella tapaa tottuneempia 

ja vaativampia kuluttajia. 
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2.6 Tuettu asuminen 

Puhuttaessa asumisen palveluista ja erityisesti ikäihmisten asumismuodoista kääntyy kes-

kustelu nopeasti tuetun asumisen eri muotoihin. Vaikka Sievi Asunnot Oy:n mallissa on 

kyse omistusasumisesta, on olemassa olevia esimerkkejä tarkasteltaessa hyvä tuntea 

tuetun asumisen termit vähintäänkin pintapuolisesti. Nämä olennaiset käsitteet on koottu 

kuvaan 3. 

Kuva 2. Kuvassa on tiivistetty 15/30 Researchin asumisen tulevaisuuden tutkimuk-
sen vastauksia aihealueittain (Mayow 2013, 110) 
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Kuva 3. Keskeiset käsitteet (Oosi ym. 2019, 51) 
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Kuvio 2. Palvelualuemalli yhdistää tuetun asumisen muodot samalle alueelle 

Tuettu asuminen on yleiskäsite, jolla tarkoitetaan kuvion 2 mukaisesti sosiaalipalveluilla 

tuettua itsenäistä asumista tai itsenäiseen asumiseen siirtymistä. Tämä voi tarkoittaa esi-

merkiksi kotihoidon palveluita. 

Palveluasuminen on välimuotoista asumista, jossa asukas asuu palveluasunnossa esi-

merkiksi senioritalossa. Senioritalo myy asukkaalle hoiva- ja muita palveluita tämän asun-

toon ja hoitajat ovat paikalla päiväsaikaan. Tämä on ikäspesifi asumismuoto, eli sen asun-

not on yleensä varattu tietyn ikäisille, esimerkiksi yli 63-vuotiaille. 

Palveluasuminen voi olla myös tehostettua, kun asukas tarvitsee ympärivuorokautista hoi-

vaa ja hänen toimintakykynsä on rajallisempi. Tällöin asuinpaikkana on esimerkiksi palve-

lutalo tai vanhainkoti ja kyseessä on laitoshoito.  

Palvelualuemalli tarkoittaa mallia, joka voi sisältää asumista kaikista kolmesta edellä mai-

nitusta asumismuodosta. Tyypillisesti palvelualuemallia toteutetaan niin kutsuttuna palve-

lukorttelina, josta voidaan käyttää myös hyvinvointi- tai yhteisökortteli nimeä. 
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Näistä luokista Sievi Asuntojen asumismalli sijoittuisi korkeintaan tuetun asumisen luok-

kaan. Mallissa on kuitenkin kyse muidenkin kuin sosiaali- ja hoivapalveluiden myymisestä 

asuntoihin, joten tältä osin se jäisi kuviossa 2 esitetyn jaon ulkopuolelle.  

 

2.7 Olemassa olevat toimijat ja ratkaisut 

Onni Kotosalla on kotimaiseen Med Groupiin kuuluvan Onni Hoivan asumiskonsepti. Ko-

tosalla-palveluita tarjotaan sekä vuokra-, asumisoikeus- että omistusasuntoihin, ja niitä on 

tällä hetkellä saatavissa muun muassa Tampereella, Kaarinassa ja Nokialla. Konseptin 

asunnot ovat YH-Kodit Oy:n rakennuttamia ja omistamia kerrostaloasuntoja. Suurin osa 

kohteista on yksittäisiä kerrostaloja, mutta esimerkiksi Tampereen Hervannan kohdetta 

markkinoidaan Onni Kotosalla -korttelina, joka muodostuu useammasta konseptin asuin-

talosta. 

Konseptin Kotosalla -palveluihin kuuluu sekä kotihoidon että ”arkiavun” palveluita, joita 

asukas ostaa kotiinsa tarvittaessa. Arkiapuun kuuluvat esimerkiksi siivous ja pyykinpesu, 

kaupassa käynnin apu sekä kodin kunnossapidossa avustaminen. Uudet asukkaat saavat 

maksuttoman palvelukartoituksen, jolla heidän palvelutarpeensa varmistetaan. Palvelui-

den markkinointiesitteessä arkiavun tuntihinnaksi ilmoitetaan 34 euroa ja kotihoidon 36 

euroa. Kotihoito palvelee tällä hinnalla kello 6-22 välisenä aikana ja tämän ajan ulkopuo-

lella erikseen sovittuna. (Med Group 2019.) 

Omistusmuodon lisäksi myös asukasvalinta vaihtelee kohteittain. Suurin osa Onni Koto-

salla -vuokra-asunnoista on rajattu yli 63-vuotiaiden haettaviksi, mutta jotkin kohteista ovat 

tarjolla myös nuoremmille (YH-Kodit 2019). Konseptin markkinointimateriaaleissa keskity-

tään kuitenkin selvästi nimenomaan senioreihin. Markkinointimateriaaleissa korostetaan 

erittäin voimakkaasti myös aiemmin mainittua yhteisöllisyyttä osana asumista. (Med 

Group 2019.) 

Yhteisöllisyyttä ja palveluiden integroimista asumiseen korostavista hankemuodoista eri-

tyisesti korttelimallit ovat yleistyneet viime vuosina. Näitä niin kutsuttuja palvelukortteleita 

on rakennettu ja rakennetaan parhaillaan niin Suomessa kuin maailmallakin. Palvelu- tai 

yhteisökorttelilla on tyypillisesti taajaman keskustassa sijaitseva kortteli, joka sisältää sekä 

asumista ja erilaisia palveluita. Yleensä korttelin asuntojen tyyppi vaihtelee sisältäen niin 

vapaarahoitteisia omistusasuntoja, eri tavoin hintasäänneltyjä vuokra-asuntoja kuin myös 

vanhusten palveluasuntoja eri muodoissa. (Oosi ym. 2019, 7.) 
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Esimerkiksi Järvenpäässä on syksyllä 2018 alettu rakentaa niin kutsuttua hyvinvointikort-

telia. Rakennusliike Jatkeen, hoivapalvelutuottaja Tyvenen ja Asuntosäätiön yhteishank-

keessa rakennetaan kolmen asuinkerrostalon ja yhden hoivayksikön käsittävä palvelukort-

teli, jonka rakenne on osoitettu kuvassa 4. Kaksi kerrostaloista ja näiden 49 asuntoa ovat 

Jatke Oy:n rakennuttamia vapaan markkinan asuntoja. Niissä on kuitenkin eläkeläisille va-

rattu ennakkovaraamisoikeus. Kolmas kerrostalo käsittää Asuntosäätiön hintasäädeltyjä 

asumisoikeusasuntoja. Hoivayksikön asunnot ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-

kus Ara:n rahoittamia. Yhteensä kortteliin rakennetaan 186 asuntoa. Näiden lisäksi kortte-

liin aiotaan sijoittaa myös ympärivuorokautista hoitoa tarjoava päiväkoti. (Järvenpää 

2019.) 

Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ympärille rakentuvassa korttelissa pyritään huomioi-

maan esteettömyys ja viihtyisyys sekä yhdistämään ihmisiä eri ikäryhmistä. 

 

 

Kuva 4. Järvenpään hyvinvointikorttelin selite (Järvenpää 2019) 

Vuonna 2018 on Jyväskylässä valmistunut monella tapaa samankaltainen Ilona-kortteli 

Palokan kaupunginosaan. Myös tämä palvelukortteli sisältää kolme asuinkerrostaloa, 

joissa asuntojen omistusmuodot vaihtelevat. Ne sisältävät 55 kappaletta vapaarahoitteisia 

omistusasuntoja sekä 59 kappaletta vuokra-asuntoja. Lisäksi taloihin sisältyy 52 kappa-

letta vähintään 55 vuotiaiden haettavissa olevia asumisoikeusasuntoja. Asuinkerrostalojen 
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lisäksi kortteliin sisältyy palvelukoti Ruusu, jota operoi Mehiläinen Oy ja jonka on raken-

nuttanut SRV Oy. Palvelukodin lisäksi kortteliin on suunniteltu liiketiloja myös pienemmille 

yrityksille, kuten parturikampaamoille, jotka osaltaan vastaisivat korttelin palveluiden tuot-

tamisesta. (Oosi ym. 2019, 20.) 

Molemmat esimerkit palvelu- tai hyvinvointikortteleista sisältävät paljon eri tyyppistä ja eri 

tavoin rahoitettua asumista. Niissä palveluiden tuottamisesta vastaa pääosin korttelissa 

sijaitseva vanhusten hoivayksikkö. Tässä yksikössä asuvat kaikkein eniten hoivaa tarvit-

sevat korttelin muiden asuntojen soveltuessa paremmin vähemmän tai ei lainkaan hoivaa 

tarvitseville (Hoiva Mehiläinen 2019). 

Molemmissa esimerkeissä omistusasuminen käsittää vähemmistön korttelin asunnoista. 

Tämä saattaa johtua siitä, että tärkeänä kohderyhmänä olevia senioreita pidetään esimer-

kiksi keski-ikäisiä lyhytaikaisempina asukkaina ja korttelit on suunniteltu niin, että heidän 

olisi helppoa muuttaa sen sisällä palvelutarpeen muuttuessa. Tällaisessa muutossa se-

niori pysyisi yhä niin sanotusti kotonaan samassa tutussa korttelissa (Häkli ym. 2015, 82). 

Edellä mainittuja esimerkkejä yhdistää myös se, että niissä asuminen sijoittuu yleensä 

kerrostaloihin. Tämän voidaan nähdä johtuvan sekä kerrostalojen mahdollistamasta ra-

kentamisen tehokkuudesta. Lisäksi etenkin isompien kaupunkien keskeisimmät sijainnit 

on usein kaavoituksessa varattu kerrostaloille ja rivi- ja pientalot sijoittuisivat näin kauem-

maksi keskustoista (Gullichsen 2019). Kaavoituksen asettamista reunaehdoista puhutta-

essa on kuitenkin hyvä muistaa, että kunnissa ollaan usein myös valmiita joustamaan 

kaavoitettujen alueiden käytössä. Monet olemassa olevat palvelukorttelikohteet on raken-

nettu alun perin ainakin osittain muuhun tarkoitukseen kaavoitetuille alueille. Kaavoituksen 

joustavuus tosin vaihtelee kunnittain. 

Kaavoituksen lisäksi yksinkertainen syy sille, miksi halutuilta keskusta-alueilta löytyy ylei-

sesti ottaen vähemmän tilaisuuksia suurille rakennushankkeille, on se, että maa on jo ra-

kennettu. Tämä tilaisuuksien niukkuus koskee näiden hyvinvointikortteleiden lisäksi kaik-

kea muutakin rakentamista. Tämä huomattiin myös kuntakyselyn vastaajien keskuudessa 

ja vastaukseksi tarjottiin täydennysrakentamista.  
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3 KUNTATUTKIMUS 

3.1 Kuntatutkimuksen tavoitteet 

Kyselytutkimuksella haluttiin kuulla kunnan virkamiesten mielipiteitä ja näkemyksiä mal-

lista, jotta sitä voitaisiin muovata oikeaan suuntaan. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää 

mallin, sen eri osa-alojen ja mahdollisten hyötyjen tärkeyttä, tarvetta sekä mallin mahdolli-

suuksia näiden toteuttamiseen ja hyötyjen saavuttamiseen. Näiden osa-alojen ja hyötyjen 

lisäksi tärkeää oli myös kysyä kuntien edustajilta, mitä olemassa olevia haasteita mallin 

hankkeet heidän kunnissaan voisivat ratkaista tai kohdata. Toimeksiantajan oma käsitys 

mallista haluttiin näin asettaa kriittiseen tarkasteluun. Näin vastaajien myös toivottiin pohti-

van aihetta valmiiksi esitettyjä seikkoja syvemmälle, jotta mallin kehittämiseen voitaisiin 

saada täysin uusia ideoita ja ajatuksia. 

Kyselyllä haluttiin myös kartoittaa kuntien tarjoamia teknisiä edellytyksiä mallin mukaiselle 

rakentamiselle. Kyselyssä siis kysyttiin, löytyykö kunnalta mallin mukaiseen rakentami-

seen sopivaa tonttikantaa ja millä kaavoituksen keinoilla tätä voitaisiin lisätä. Myös van-

hustenhoidon tilasta haluttiin tietää lisää, osittain mallin sisältävien palveluiden ja osittain 

kysynnän arvioimiseksi. Kyselytutkimuksen oleellisena osana oli sopivien vastaajien löytä-

minen kuntien organisaatioista yhteystietoineen.  

3.2 Tutkimusmenetelmät 

Koska tutkimuksen vastaukset olivat mielipiteitä, käsityksiä ja ideoita, kyseessä oli laadul-

linen, eli kvalitatiivinen tutkimus. Tällaisessa tutkimuksessa saatavat vastaukset eivät ole 

fyysisillä mittareilla mitattavia tietoja.  

Haastateltavien kuntien suuren määrän takia päädyttiin sähköisesti toteutettavaan kysely-

tutkimukseen. Laajoihin kysymyksiin, joihin sai vapaasti vastata omin sanoin, olisi saatta-

nut sopia paremmin paikan päällä haastattelu, mutta suuren otannan takia tähän ei olisi 

ollut aikaa.  

Kysely rajattiin Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Kanta-Hä-

meen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntiin. Näiden maakuntien kun-

nista valittiin mukaan kaikki yli 20 000 asukkaan kunnat. Tätä pienemmissä kunnissa ei 

nähty olevan edellytyksiä mallin mukaisille hankkeille.  

Kyselyllä haluttiin tavoittaa sekä asumis-, sosiaali- tai vanhusasioista vastaavia että kaa-

voituksesta vastaavia henkilöitä. Näin ollen kyselyn vastaajaksi valittiin jokaisesta kun-

nasta kunnan- tai kuntakehityksen johtaja, kaavoituksen johtaja eli esimerkiksi 
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kaupunginarkkitehti tai kaavoituspäällikkö sekä sosiaali- ja terveysalan johtaja, kuten pe-

rusturvajohtaja tai palvelupäällikkö. Kunnissa, joissa sosiaali- ja terveyspalveluista vastasi 

kuntayhtymä, lähestyttiin tämän yhtymän johtajaa. Vastaajia kehotettiin tarvittaessa välit-

tämään kysely eteenpäin sopivammalle vastaajalle ja näin muutamassa tapauksessa toi-

mittiinkin. 

Kyselyssä kysyttiin sekä mallin sisältöön liittyviä mielipiteitä että mahdollisuuksia mallin 

mukaiselle rakentamiselle kaavoituksen ja tonttien näkökulmasta. Tämän takia kysely lä-

hetettiin joka kunnassa kahdelle tai useammalle eri toimialojen henkilöille. Kunnan yleisen 

kehittämisen ja kysynnän selvittämiseksi yhdeksi vastaanottajaksi valittiin kunnan kehittä-

misestä vastaava henkilö, kuten kuntakehitysjohtaja tai joissakin kunnissa kunnanjohtaja. 

Sähköisen kyselyn alustaksi oli useita vaihtoehtoja, kuten Google Forms, Webropol Sur-

veys tai Microsoft Forms. Lopulta pohjaksi valikoitui Google Forms, jonka hyviä puolia oli-

vat yksinkertainen mutta silti ammattimainen ulkoasu, käyttämisen selkeys ja nopeus sekä 

tulosten helppo tuonti Microsoft Exceliin analysointia varten. Kyselyyn sai vastata nimettö-

mästi, mutta vastaajaa vaadittiin kertomaan tämän ammatti sekä työskentelykunta. 

3.3 Saadut tulokset 

Kysely lähetettiin sähköpostitse 57:ään eri kuntaan ja yhteensä 150 henkilölle. Vastaajiksi 

valittiin johtavia virkamiehiä kunnan tai kuntakehityksen johdosta, kaavoituksen ja maan-

käytön johdosta sekä sosiaalialan johdosta. Vastaanottajien joukossa oli myös sosiaali- ja 

terveysalan kuntayhtymissä työskenteleviä. Kyselyyn vastasi 32 henkilöä 24:stä eri kun-

nasta. Kyselyn vastausprosentti oli näin ollen 21 % ja kunnista 42 % vastasi ainakin yksi 

henkilö. Vastausprosentti oli odotetun kaltainen, joten oli hyvä, että kysely lähetettiin näin-

kin monelle taholle. Näin vastauksia kertyi pienehköstä vastausprosentista huolimatta tar-

peeksi johtopäätösten tekoa varten. 

Kyselyn kolmen monivalintakysymyksen vastaukset on tiivistetty kuvaajiksi. Kuvaajien 

vastausvaihtoehtojen lisäksi vaihtoehtona oli myös ”en osaa sanoa.” Nämä vastaukset on 

jätetty kuvaajista pois, eli mitä useampi vastaajista on valinnut kyseisen vaihtoehdon, sitä 

lyhyempi vastaava palkki on. Tästä voidaan sekä kussakin kysymysosiossa, että väit-

teessä vetää joitakin johtopäätöksiä. Esimerkiksi osio ”kuinka tärkeänä pidätte seuraa-

via?” oli selkeästi helpoin vastattava kolmesta osiosta, sillä ”en osaa sanoa” vastauksia oli 

osioista vähiten. 

Väitteiksi valittiin ne hyödyt, joita mallilla nähtiin olevan. Väitteissä oli sekä hoivaan, palve-

luihin että asumiseen ja asuinympäristöön liittyviä kohtia ja vastaajille annettiin mahdolli-

suus ehdottaa omia lisäyksiä monivalinnan jälkeen. ”Koiran ulkoilutusapu” -vaihtoehtoa 
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voidaan pitää eräänlaisena verrokkina, sillä sen oletettiinkin sijoittuvan vaihtoehdoista hei-

koiten. Sanallisten kysymysten vastauksista on poimittu konkreettisimmat ja sitten analy-

soitu ne aihealueittain niin kutsutulla samankaltaisuuskaavio -menetelmällä. Menetel-

mässä vastaukset tiivistetään muutaman sanan mittaiseksi ja jaetaan keskenään ryhmiin 

esiin nousevien teemojen mukaisesti. 

3.3.1 Tärkeys 

Ensimmäisessä monivalinnassa vastaajilta kysyttiin lueteltujen tavoitteiden ja palveluiden 

tärkeydestä. ”En osaa sanoa” -vastausten pienestä määrästä pääteltynä tämä oli selkeästi 

helpoin vastattava kolmesta osiosta.  

 

Kuvio 3. Kuvio osoittaa, kuinka tärkeinä kyselyn vastaajat pitivät vasemmassa reunassa 
listattuja tavoitteita ja palveluita. 

Asuntojen esteettömyys ja kotona asumisen pidentäminen erottuvat vaihtoehdoista sel-

västi tärkeimpinä pidettyinä. Lopuissakin vaihtoehdoista ”ei kovin tärkeää” tai ”ei lainkaan 

tärkeää” vastauksia kertyi kuitenkin selvä vähemmistö. (Kuvio 3.) 

Konkreettisista palveluista ateria- ja siivouspalveluita pidettiin muita palveluita, kuten kau-

passakäynnin apua tärkeämpinä. (Kuvio 3.) 

Asumisen yhteisöllisyys ja yksilöllisyys keräsivät monia muita vaihtoehtoja enemmän ”en 

osaa sanoa” -vastauksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niitä olisi pidetty tärkeinä, 
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sillä niihin liittyviä sanallisia vastauksia kyselyn myöhemmissä vaiheissa kertyi suhteessa 

jopa eniten kaikista aihealueista. 

Koiran ulkoilutusavun lisäksi eniten ”Ei tärkeitä” -vastauksia saivat iltapäivähoidon saami-

nen lähemmäksi sekä eri ikäryhmien saattaminen yhteen (Kuvio 3). Jälkimmäisestäkin 

esitettiin myöhempänä paljon sanallisia kommentteja. 

3.3.2 Tarve ja kysyntä 

Toisessa monivalinnassa vastaajia pyydettiin arvioimaan tarvetta ja kysyntää samoille 

väittämille. Tässä kysymyksessä huomattavasti suurempi osa vastaajista ei osannut vas-

tata. Tästä voidaan päätellä, ettei vastanneilla välttämättä ole käytettävissään kattavaa 

tietoa kuntalaisten tarpeista tai haluista. Myös ”vähän” ja ”ei lainkaan” vastauksia on en-

simmäistä kysymystä enemmän. Tästä huolimatta väittämät asettuivat täsmälleen sa-

maan järjestykseen suurimmasta kysynnästä pienimpään kuin edellisessä kohdassa tär-

keimmästä vähiten tärkeimpään. (Kuvio 4.) 

 

Kuvio 4. Kuvio osoittaa, kuinka suurena kyselyn vastaajat pitivät tarvetta ja kysyntää va-
semmassa reunassa listatuille tavoitteille ja palveluille. 
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3.3.3 Mahdollisuudet tavoitteiden edistämiseen 

Kolmannessa monivalinnassa vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten hyvin esitelty Sievita-

lon malli voisi vastata väittämiin ja tarjota niissä esitettyjä palveluita. Vaikka tämä on kysy-

myksistä kenties spekulatiivisin, nähdään vastauksista vastanneiden uskovan mallin vai-

kutusmahdollisuuksiin (Kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Kuvio osoittaa, kuinka hyvin kyselyn vastaajat näkivät asumista ja palveluita yh-
distävän mallin saavuttavan vasemmassa reunassa listattuja tavoitteita, ja edistävän listat-
tujen palveluiden saatavuutta. 

3.3.4 Yhteisöllisyys 

Mallin sosiaalinen aspekti ja yhteisöllisyys olivat määrällisesti kyselyn eniten mielipiteitä 

herättänyt aihe kuudellatoista kohdalla. Aiheeseen liittyviä vastauksia annettiin kyselyn jo-

kaisessa osassa, eli se herätti sekä ajatuksia koko mallin toimivuudesta, ideoita mahdolli-

sista hyödyistä ja palveluista että huolia haasteista, joihin mallissa saatettaisiin törmätä 

(Kuva 5).  
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Asumisen yhteisöllisyys

Asumisen yksilöllisyys

Lasten iltapäivähoito entistä lähempänä
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Kuinka hyvin malli mielestänne voisi saavuttaa näitä 
tavoitteita tai edistää näiden palvelujen saatavuutta?

Hyvin Kohtalaisesti Heikosti Ei lainkaan
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Kuva 5. Samankaltaisuuskaavio, yhteisöllisyys. Sininen = Mitä ajatuksia malli herättää? 
Vaaleanpunainen = Mitä muita hyötyjä tai palveluita mallilla voisi olla? Oranssi = Huomioi-
tavat haasteet. Vihreä = Vanhustenhoidon tila. 

Suurin osa yhteisöllisyyteen liittyvistä kommenteista koski eri ikäryhmien ja elämäntyylien 

sekoittumista ja yhteen sopimista. Eräässä vastauksessa käytettiin mallista jopa tätä hyvin 

kuvaavaa ”sukupolvitalo”-nimitystä. Samassa paikassa asumisen nähtiin mahdollistavan 

ikäryhmien oppimisen toisiltaan ja niin sanotun elinikäisen oppimisen. Yksinäisyyden vä-

hentäminen niin vanhusten kuin muidenkin ikäryhmien keskuudessa nähtiin sekä tavoitel-

tavana, että mallin avulla saavutettavana etuna. Toisaalta juuri asukkaiden mahdollinen 

erilaisuus herätti myös kysymyksiä mallin haasteista. Vastaajat näkivät, että tämän erilai-

suuden suvaitsemattomuus saattaisi johtaa riitoihin tai järjestyshäiriöihin ja vaikeuttaa uu-

teen asuinympäristöön sopeutumista. Myös sikäli tavoiteltavan yhteisöllisyyden tukeminen 

käytännössä nähtiin haasteena. 
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Eräässä vastauksessa uusien sukupolvien todettiin tuovan uusia haasteita. Onkin hyvä 

muistaa, että ikäihmiset eivät ole muuttumaton ryhmä ja eläkeläisiinkin kuuluu monta kes-

kenään erilaista sukupolvea omine tarpeineen ja toiveineen. 

 

3.3.5 Taloudellinen kannattavuus 

Selkeä vastauksista esiin noussut teema oli myös hankkeiden ja palveluiden taloudellinen 

kannattavuus (Kuva 6). Näihin liittyvistä huolista suurin osa koski nimenomaan kannatta-

vuutta palvelun tuottajan, eli hoivayksikön näkökulmasta. Vastaajat halusivat tietää, miten 

palveluille kerätään tarkoituksenmukainen asiakaskunta ja varmistetaan tämän asiakas-

kunnan riittävä koko. Samassa yhteydessä myös markkinatilanteen vaihtelut nähtiin uh-

kana. Taloudellisen kannattavuuden takaamiseksi nähtiin, että hankkeiden mittakaavan 

olisi oltava tarpeeksi suuri, jotta mallista saadaan toimiva. Osassa vastauksia kerrottiin 

myös tarpeesta eri rahoitusmalleille sekä tässä että muissakin kuntien suurissa hank-

keissa. Yhtenä vastauksena pidettiin monituottajamallia. 

Kuva 6. Samankaltaisuuskaavio, taloudellinen kannattavuus. Sininen = Mitä ajatuksia 
malli herättää? Oranssi = Huomioitavat haasteet. Vihreä = Vanhustenhoidon tila. 
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Kuva 7. Samankaltaisuuskaavio, palveluiden hinta. Sininen = Mitä ajatuksia malli herät-
tää? Oranssi = Huomioitavat haasteet. 

Palvelun tuottajan näkökulman lisäksi mallin taloudellisuutta katsottiin vastauksissa myös 

palveluiden käyttäjän näkökulmasta. Palveluiden hinnan kohtuullisuus ja pysyminen koh-

tuullisena mietitytti useaa vastaajaa ja samalla muistutettiin, että jos palveluista tulee osta-

jalle liian kalliita, ostaa tämä samat palvelut muualta (Kuva 7). 

 

3.3.6 Hoivapalvelut 

Mallin mahdollistamista palveluista ja näiden yksityiskohtiin liittyvät vastaukset jaettiin kar-

keasti kahteen ryhmään: hoivapalveluihin ja muihin asumisen palveluihin. Iso osa hoiva-

palvelua koskevista kommenteista, jotka on esitetty kuvassa 8, käsitteli asiakkaiden toi-

mintakykyä ja tarvetta erilaisille palveluille. Vastauksissa nähtiin, että asiakkaan kunnon 

huolellinen arviointi sekä asumisen alussa, että säännöllisesti myös myöhemmin olisi tär-

keää oikeiden palveluiden löytämiseksi. Monilla olemassa olevilla toimijoilla tämä palvelu-

tarpeen arviointi kuuluukin asumisen palvelupakettiin. Toimintakyvystä puhuttaessa toi-

saalta myös epäiltiin, miten sille käy, kun arkiaskareet hoituvatkin palveluina. Jokapäiväis-

ten askareiden onkin todettu pitävän etenkin senioreiden itsenäisyyttä ja toimintakykyä 

yllä pidempään. 
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Kuva 8. Samankaltaisuuskaavio, hoivapalvelut. Sininen = Mitä ajatuksia malli herättää? 
Vaaleanpunainen = Mitä muita hyötyjä tai palveluita mallilla voisi olla? Oranssi = Huomioi-
tavat haasteet. Vihreä = Vanhustenhoidon tila. 

Palvelutarpeen tunnistaminen nähtiin olennaiseksi yksittäisen asukkaan lisäksi koko alu-

eella, kun hankkeelle etsitään otollisinta paikkaa. Tämän palvelutarpeen on oltava myös 

tarpeeksi pitkäkestoinen tarjotakseen hankkeelle parhaat edellytykset. Palvelutarve herätti 

myös kysymyksiä siitä, minkä kuntoisten tässä mallissa olisi vielä mahdollista asua 

omassa kodissaan. 

Hoivapalveluiden ostaminen herätti myös kommentteja. Ehdotettiin muun muassa, että ne 

tulisi olla ostettavissa kunnan palvelusetelillä erillään muista palveluista. Lisäksi tähden-

nettiin, että asukkailla tulee olla vapaus ostaa samat palvelut myös muualta kuin vierei-

sestä hoivayksiköstä. Muutenkin heidän itsemääräämisoikeutensa tulee varmistaa. 

Hoivayksikön kannattavuuden ja riskien näkökulmasta nähtiin olennaiseksi, ostaako kunta 

hoitopaikkoja hoivayksiköstä vai oletetaanko yksikön saavan kaikki asiakkaansa vapailta 

markkinoilta. Vastauksissa korostettiin lisäksi riittävän hoitajamitoituksen merkitystä hoi-

vayksikössä, mikä onkin ollut paljon julkisessa keskustelussa käsitelty aihe viime aikoina. 

Hoitajien määrän lisäksi tärkeäksi nähtiin hoitajien suuren ja tiheän vaihtuvuuden pitämi-

nen aisoissa. Keskeneräisen ja hitaasti etenevän sosiaali- ja terveyspalveluiden ”sote”-
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uudistuksen nähtiin tekevän palveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa toistaiseksi epä-

varmaa. 

3.3.7 Asumisen palvelut 

Kysyttäessä, mitä ajatuksia malli vastaajissa herättää, ajattelivat vastaajat sen tarjoavan 

palveluillaan turvallista ja helppoa asumista, mikä tukisi kuntalaisten halua päästä arjes-

saan nykyistä helpommalla. Palveluihin liittyen vastaajat korostivat, että niiden tulee olla 

joustavia ja näin taata palveluiden monipuolisuus eri tarpeiden mukaan. Hoivapalveluiden 

palvelutarpeen kartoittamisen tapaan muissakin palveluissa haluttiin palveluiden koko-

naiskoordinointia. 

 

Kuva 9. Samankaltaisuuskaavio, asumisen palvelut. Sininen = Mitä ajatuksia malli herät-
tää? Vaaleanpunainen = Mitä muita hyötyjä tai palveluita mallilla voisi olla? Oranssi = 
Huomioitavat haasteet. Vihreä = Vanhustenhoidon tila. 

Useammassa vastauksessa ehdotettiin teknologian hyödyntämistä asumisessa ja erityi-

sesti turvallisuuden takaamisessa. Yksittäisistä palveluista nostettiin esiin myös mahdolli-

suus kimppakyyteihin. Palveluihin liittyviä kommentteja on esitetty kuvassa 9. 
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3.3.8 Rakentaminen ja ympäristö 

Rakentamiseen ja fyysiseen kokonaisuuteen liittyviä kommentteja on esitettynä kuvassa 

10. Rakentamisen ja rakennettavien tilojen suhteen vastauksissa korostettiin erityisesti 

laatua. Laadukkaasti suunnitellun arkkitehtuurin ja pihaympäristön nähtiin edistävän paitsi 

hyvää kaupunkikuvaa, myös asukkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Yhteisöllisyyden 

teema jatkui myös näissä vastauksissa, sillä monet vastaajien ideoista liittyivät asunto-

osakeyhtiön yhteistiloihin. Ehdotettiin esimerkiksi yhteistä vierashuonetta, joka voisi sovel-

tua myös joko talon sisäiseksi tai julkiseksi Airbnb-asunnoksi. 

  

Kuva 10. Samankaltaisuuskaavio, rakentaminen ja ympäristö. Vaaleanpunainen = Mitä 
muita hyötyjä tai palveluita mallilla voisi olla? Oranssi = Huomioitavat haasteet. Vihreä = 
Vanhustenhoidon tila. 
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3.3.9 Sijoittuminen kaupunkirakenteeseen 

Rakentamiseen ja ympäristöön liittyen myös hankkeiden sijoittaminen ja sovittaminen 

muuhun kaupunkirakenteeseen nousi yhdeksi vastauksien teemaksi (Kuva 11). Mallin mu-

kaisen rakentamisen nähtiin tuovan palveluita ja luovan yhteisöllisyyttä kaupunkirakentee-

seen. Osittain tästä mahdollisuudesta huolimatta asumisen sijaitseminen lähellä ulkopuoli-

sia palveluita nähtiin keskeisenä. 

  

Kuva 11. Samankaltaisuuskaavio, sijoittuminen kaupunkirakenteeseen. Sininen = Mitä 
ajatuksia malli herättää? Vaaleanpunainen = Mitä muita hyötyjä tai palveluita mallilla voisi 
olla? Oranssi = Huomioitavat haasteet. Vihreä = Vanhustenhoidon tila. Vaalea = Tontti-
kanta kunnassa. 

Vastaajia askarrutti tässäkin yhteydessä mahdollisten hankkeiden koko. Suurempi koko 

nähtiin taloudellisesti kannattavaksi, mutta tämän nähtiin myös aiheuttavan mahdollista 

vastustusta kuntalaisten keskuudessa ja hankaloittavan hankkeen sopimista ympäröivään 

kaupunkirakenteeseen. 
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Eräässä vastauksessa myös kyseenalaistettiin mallin nykyinen määritelmä, jossa hoivayk-

sikkö palveluineen sijaitsee eri rakennuksessa asunto-osakeyhtiön kanssa. Lisäksi halut-

tiin tietää, eikö hoivayksikön olisi järkevää myydä palveluitaan muillekin kuin tietylle 

asunto-osakeyhtiölle.  

3.3.10 Toimintakulttuuri 

Talvella 2019 paljon uutisoidut yksityisten hoivakotien ongelmat näkyivät myös kyselyn 

vastauksissa, sillä moni vastaus liittyi hoivapalveluntarjoajien toimintakulttuuriin (Kuva 12). 

Eräs vastaus tiivisti palveluntarjoajan toimintakulttuurin ja asenteen määrittävän lopputu-

loksen. Tästä seuraa vastaajan mukaan se, että palvelun laatu on tapauskohtaista siitä 

huolimatta, että kyseessä olisi monistettava hankemalli. Mallin nähtiin kuitenkin myös 

mahdollisesti tuovan uusia ajatuksia sekä asumiseen, että edellä mainittuun hoivatyöhön. 

  

Kuva 12. Samankaltaisuuskaavio, toimintakulttuuri. Vaaleanpunainen = Mitä muita hyötyjä 
tai palveluita mallilla voisi olla? Oranssi = Huomioitavat haasteet. Vihreä = Vanhustenhoi-
don tila. 

 

3.3.11 Kaavoitus 

Kyselyn vastaajilta, erityisesti kaavoituksen parissa työskenteleviltä, kysyttiin, miten mallin 

mukaiselle rakentamiselle sopivia tontteja voitaisiin kunnassa lisätä. Vaikka iso osa vas-

tauksista kertoi tämän tapahtuvan aivan tavallisin kaavoituksen menetelmin, vielä isompi 
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osa korosti kuntien ja kaavojen valmiutta joustaa tarvittaessa. Tähän joustavuuteen saat-

taa vaikuttaa kunnan koko ja eräässä vastauksessa korostettiinkin, että pienehkössä kun-

nassa kaavasta voidaan joustaa ilman mitään erityistoimenpiteitä. Toisissa kunnissa kaa-

vamääräyksistä poikkeamiseen saatettaisiin vaatia poikkeamislupa. 

Rakentaja voitaisiin nykyisen kaavan lisäksi huomioida laadittaessa uutta kaavaa tai kaa-

vamuutosta. Vähintäänkin tämä tarkoittaisi rakentajan toiveiden huomioimista uusissa 

kaavoissa. Uutta kaavaa varten rakentajalle voidaan myös myöntää suunnitteluvaraus tai 

aloittaa kaavan laatiminen niin kutsuttuna kumppanuuskaavana. 

Eräässä vastauksessa ehdotettiin jopa hoivatilojen rakentamisen sallimista sellaisille kun-

nan asumiseen kaavoitetuille tonteille, joilla asuinrakentaminen ei syystä tai toisesta ole 

toteutunutkaan. 

Vastauksissa oli eroja sen suhteen, miten kunnat suhtautuvat yksityisten omistamien mai-

den kaavoittamiseen. Osassa kunnista näitä maita kaavoitetaan siinä missä kunnankin 

omistamaa maata, kun osassa taas nähtiin, että kaavoitettavan maan tulisi aina olla kun-

nan omistuksessa. 

Useasta vastauksesta välittyi kaavoituksen keinojen lisäksi se, että mallin mukaiselle ra-

kentamiselle otollisimmaksi paikaksi nähtiin nimenomaan keskusta-alueet. Näillä mallille 

edulliseksi nähtiin pyrkimys eri toimintojen sekoittamiseen ja keskustojen täydennysraken-

taminen. 

Eräässä vastauksessa tiivistettiin osuvasti, että kaavoitus tuskin on este, josta mallin mu-

kaisen rakentamisen toteutuminen jäisi kiinni. Kaavoituksen menetelmistä ja mahdolli-

sesta poikkeamismenettelystä riippuen prosessi saattaa kuitenkin viedä rakentajan aikaa. 
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4 YHTEENVETO 

4.1 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön toimeksiannon lähtökohtana oli varmistaa, olisiko sen aiheena oleva hoiva-

tiloja ja asumista yhdistävänä malli yhtä kiinnostava ja ajankohtainen, kuin toimeksiantaja 

oletti. Tämän olettaman voidaan nyt nähdä toteutuneen, sillä lähes jokainen aiheesta tie-

dusteluihin vastannut nimenomaan kehui aiheen ajankohtaisuutta ja selvitystyön tärkeyttä. 

Kunnissa yhdyttiin suurimmalta osin olettamiin mallin hyödyistä kunnille ja kuntalaisille ja 

haastatellut hoivaoperaattorit näkivät toiminnassa mahdollisuuden toimivalle liiketoimin-

nalle. 

Vaikka aiheesta oli lopulta saatavissa useita tutkimuksia ja kirjoitettua tietoa, oli tämän tii-

vistäminen yhteen työhön kuitenkin tärkeää. Tämän opinnäytetyön voidaankin nähdä toi-

mivan myös johdantona aiheeseen ja lähdeluettelon teosten mahdollistavan vielä syvem-

män perehtymisen. Jo olemassa olevien kirjallisten lähteiden lisäksi opinnäytetyössä on 

kuitenkin tiivistettynä myös paljon sellaista tietoa ja erityisesti mielipiteitä ja ideoita, joita ei 

ollut valmiiksi saatavilla. Rakennuttajan kannalta erityisesti suoraan kuntien virkamiehiltä 

saatu palaute on olennaista, kun mallia lähdetään viemään eteenpäin. 

Kirjalliset lähteet, tutkimustulokset kunnista ja hoivaoperaattorien haastattelut tuntuivat 

myös tukevan toisiaan. Esimerkiksi kuntakyselyn monivalintaosiossa huomataan, että 

vastaajat olivat eriävistä mielipiteistä ja näkökulmista huolimatta hyvinkin samaa mieltä lä-

hes kaikista teoriaosuuden pohjalta valikoiduista väittämistä. 

Palveluiden ja aivan erityisesti hoivaan liittyvien palveluissa myös niitä tuottavien tahojen 

etiikka ja toiminnan arvot herättivät mielipiteitä kaikissa tahoissa. Niin asiantuntijoiden te-

oksissa kuin kyselyn vastauksissakin korostuu, että erityisesti eläkeläiset tulisi entistä 

enemmän nähdä aktiivisena toimijana ja kuluttajana, kuin passiivisina palveluiden tarvitsi-

joina. Minkä tahansa palvelun tulisi lisäksi vaatia asiakkaaltaan mahdollisimman vähän 

asiantuntijuutta haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi ja asiakkaan pompottamista eri 

palveluntarjoajien välillä tulisi välttää aina kun mahdollista. 

Kuntakyselyssä annettuja esimerkkipalveluja, kotihoidon palveluita, siivous- ja ateriapalve-

luita sekä kauppa-asioiden hoitamiseen liittyviä palveluita pidettiin kaikkia tärkeinä ja niille 

nähtiin olevan kysyntää. Näiden lisäksi esimerkiksi naapuriavun ja kimppakyytien kaltaisia 

palveluita ehdotettiin. Kulloisenkin asiakaskunnan mukaan joustavan ja kattavan palvelu-

tarjonnan lisäksi erittäin tärkeäksi nähtiin palvelutarpeen säännöllinen kartoitus jokaiselle 

asukkaalle. Esimerkiksi Med Groupin Onni Kotosalla -palveluihin tällainen kartoitus kuuluu 

maksuttomana. 
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Siitä, millainen fyysinen kokonaisuus malli voisi olla, saatiin esimerkkejä olemassa ole-

vista toimijoista. Med Groupin pienemmän mittakaavan ratkaisun lisäksi jatkuvasti yleisty-

vät kortteli- tai palvelualuemallit vastaavat moneen esitettyyn tarpeeseen. Niissä voidaan 

yhdistää eri asumismuotoja ja näin myös eri lähtökohdista tulevia ihmisiä samalle alueelle 

ja taata näin riittävällä asiakaskunnalla myös kattavat lähipalvelut. Juuri tämän palvelun-

tuottamiseen riittävän asiakaskunnan varmistaminen nähtiin erittäin olennaiseksi myös ky-

selyyn vastanneiden keskuudessa. 

Kunnat ovat kiinnostuneita tällaisista korttelimalleista myös niiden tarjoamasta mahdolli-

suudesta kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Toisaalta on hyvä muistaa, että isompi mitta-

kaava vaatii luonnollisesti myös enemmän tilaa, jota ei välttämättä parhailla rakennuspai-

koilla ole saatavissa. Muun muassa tiiviin rakenteen nimissä olemassa olevat esimerkit 

ovat toistaiseksi keskittyneet kerrostaloihin. Tässä Sievi Asunnoilla saattaisikin olla mah-

dollisuus erottautua joukosta. Pientalot mahdollistaisivat asukkaille omat piha-alueet. Jun-

nonen ja Puhto myös muistuttavat, että pelkkien asuntojen lisäksi kyse on myös vanhuk-

sille sopivasta ympäristöstä. Tällainen ympäristö vahvistaa muidenkin ikäryhmien viihty-

mistä (Junnonen & Puhto 2017, 37). Tähän viitaten onkin tärkeää, ettei hankkeissa ole 

kyse pelkästä senioriasumisesta, vaan kaikille ikäryhmille sopivasta asuinympäristöstä.  

Siinä missä rakentamisen fyysisesti vaatima tila asettaa rajoitteita mallin mukaiselle ra-

kentamiselle, ei kunnan maankäytön pitäisi olla esteenä. Useat vastanneista kuntien kaa-

voituksessa työskentelevistä korostivat kuntien kykyä joustaa kaavoituksessa parhaan 

lopputuloksen aikaansaamiseksi. Se, millainen ja minkä pituinen prosessi tämä on, riippuu 

kunnasta ja tämän koosta. 

Vaikka asuin- ja hoivarakentamista yhdistävän mallin kiinnostavuudesta ja ajankohtaisuu-

desta oltiin melko samaa mieltä, keräsivät mallin toteuttamiseen liittyvät seikat myös eriä-

viä mielipiteitä. Toimeksiantajan olettamus siitä, että nimenomaan vanhusten hoivayksikkö 

olisi paras vaihtoehto tarjoamaan palveluita myös lähitaloille, sai erityisesti alan konsultilta 

Arja Parikalta kritiikkiä (Parikka 2019). Hän tähdensi, ettei tämän hoivayksikön hoitohenki-

lökunnasta pystytä irrottamaan resursseja talon ulkopuolelle, sillä jo nyt nämä resurssit 

ovat vähäiset. Kun ulkopuolelle myytävän palvelun muutenkin tuottaisi todennäköisemmin 

toinen yritys, ei hoivayksikön sijainnilla naapurissa lopulta olisi suurta merkitystä näiden 

palveluiden tuottamiselle. (Parikka 2019.) 

Esimerkiksi korttelimallissa tämä voidaan kuitenkin välttää sijoittamalla alueelle myytävien 

palveluiden, kuten kotihoidon tukikohta samaan kortteliin. Attendon myyntijohtaja Alex 

Gullichsenin mukaan tämä on havaittu toimivaksi ratkaisuksi. (Gullichsen 2019.) 
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4.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Tämän opinnäytetyön laatiminen vaati pitkää perehtymistä useisiin aihealueisiin, joihin 

kuului myös muiden alojen asioita. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tuetun asumisen 

käsitteet tulivat osaksi opinnäytetyötä juuri siitä syystä, miten vieraita käsitteet ennestään 

olivat. Lähtökohdat-osion aihealueista oli tarjolla paljon erilaista tietoa, ja niistä jokaisesta 

olisi varmasti ollut pidemmällä aikataululla mahdollista tehdä omat opinnäytetyönsä. Fo-

kuksessa ja aikataulussa pysymiseksi nämä ovatkin tiivistyksiä aiheistaan. Mukaan kui-

tenkin pyrittiin mahduttamaan erilaisia näkökulmia, puolesta ja vastaan, sillä aiheelle liian 

myötämielinen työ ei lopulta auttaisi toimeksiantajaa asuin- ja hoivarakentamista yhdistä-

vän mallin kehittämistyössä. Opinnäytetyö tarjosi kirjoittajalleen uusia mielenkiintoisia nä-

kökulmia, toivottavasti myös lukijalleen. 
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