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Oikea aika ennakoida?

Esityksen sisältö

Mitä ennakointi 
tarkoittaa?

Välineitä

Vinkkejä



Oletko miettinyt tulevaa asumistasi?

• Kyllä/Ei?

• Millaista ratkaisua olet ajatellut?

• Millaisia esimerkkejä näet ympärilläsi?

• Mikä kiinnostaa/mikä pelottaa?

Väestötutkimuksen 2022 mukaan asiaa on 
miettinyt suomalaisista 55+ ikäisistä
paljon tai melko paljon 55%… Pohdimme yhtenä vaihtoehtona, että 

luovuttaisimme talomme Espoossa
poikamme perheelle. Itse olemme 

käyneet tutustumassa mm. Lohjaan!



Mitä ennakointi ikääntyessä tarkoittaa? 

Lapsuus >12  Nuoruus >18    Aikuisuus >30+      Keski-ikä 50+     ”Kolmas ikä” 65+       ”Neljäs ikä”

Lapsuudenkoti > Sinkkukoti > Oman perheen kodit  > Keski-iän asuminen >  Toimiva koti  >     (Mahd. hoiva-asuminen) 
ikääntyvänä

Ennakoimalla enemmän
vaihtoehtoja /vähemmän pulmia

Elämänkaaremme ja asumisratkaisut



Vinkit: Aloita oma ennakoinnin prosessi!

• Konkreettiset asumisratkaisut riippuvat 
monista seikoista ja ne ovat yksilöllisiä

• Mahdollisuudet vaihtelevat toivotun 
asuinpaikan mukaan

• Patenttiratkaisuja ei ole! 

• Oleellista on aloittaa oma prosessi!

Ikääntyvänä asumisen 
muutosten pohdintaan 
kannattaa varata hyvää 

kahvia ja kunnolla aikaa!



LYKKÄÄMINEN -
Ei ajankohtaista – teemme 
muutoksia sitten kun…

HÄMMENNYS -
Muutosten ajattelu tuntuu
isolta möykyltä…miten 
pääsemme siitä eteenpäin?

VAKIINTUMINEN -
Tässä on asuttu jo xx vuotta
…mihin sitä nyt omasta 
kodistaan muuttaisi?

VASTUUN SIIRTÄMINEN
En ole miettinyt koska
puolisoni…lapset… 
tai kotikunta hoitaa!

TORJUNTA -
Asumisen ennakointi? 
Ei koske minua/ meitä!

TIEDON PUUTE -
Haluaisin varautua mutta 
en tiedä kenen puoleen 
voisin oikein kääntyä…

Vinkit: Tunnista ennakoinnin esteet



Vinkit: Mieti omia toiveitasi!



Asumisen
kohtuuhintaisuus

Asuminen “kotona”

Yhteisöllisyys

Toimivuus

Millaisia ikääntyvien toiveet ovat?



Vinkit: Hanki tietoa ratkaisuista

Asumisen
kohtuuhintaisuus

Asuminen “kotona”

Yhteisöllisyys

Toimivuus

Mikä tekee kodista kodin?

Organisoitu toiminta
avuksi

Suunnittelulla vältät
turhan muuton

Vapauta varallisuutta/
minimoi kustannukset





”Nilkkani nyrjähti pahasti ja jouduin kuukausiksi keppien ja ulkosalla jopa pyörätuolin varaan. Talossa 
ei ollut hissiä, asuin 4. kerroksessa ja tarvitsin lähimmäisten apua…Sitten vielä putkiremontti tuli 
päälle. Tavaroiden pakkaus ja siirto ja väliaikaiseen asuntoon muutto ja sieltä muutto takaisin oli 
vähentyneillä voimilla ihan mahdoton operaatio.”

• Vaikka kaikki olisi tänään hyvin, voi yhtäkkiä sattua asioita, jotka 
koettelevat voimia. Onnettomuus, sairastuminen, läheisen poismeno…

• Hyväkuntoisena ei ajattele 65+ olevan mikään merkkipaalu, mutta 
toipuminen vie enemmän aikaa

• Ennakointi kannattaa siis aloittaa ajoissa ja ”oikeaan aikaan”

Vinkit: Arvioi myös voimavarasi





sivustolta saaennakoida.fi

Välineitä ennakointiin

1. Aloita Asumisen pikatestistä

2. Tee Asumissuunnitelma 
itsenäisesti tai tule kurssille

3. Lue Blogitarinoita, joista löytyy 
vastauksia usein kysyttyihin 
kysymyksiin

1.

2. 3.

1.



Asumisen valmennuskurssi:
- esimerkkejä asumisratkaisuista 
- vertaistukea/keskustelua

- kurssilla käydään yhdessä läpi
Asumissuunnitelman 7 tehtävää

- kesto 4x viikon välein 

- 3 seuraavaa kurssia tulossa 
alkuvuodesta 2023

Välineitä ennakointiin

Luennot ja kurssit



3. Vaihtaminen

2. Korjaaminen

1. Asuntoni on 
perustellusti ok!

tai 4. hankin lisätietoa…
Ajattelin ensin, että en halua mitään 
muutoksia asumiseeni, mutta hyvillä 
välineillä suunnittelu alkoikin sujua!

Välineitä ennakointiin

Asumissuunnitelma sen selvittää…
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