
Tulevaisuuden senioriasuminen
- yhteiskehittämishankkeen esittely

Senioriasunnolla tarkoitetaan tässä hankkeessa vähintään 55-vuotiaille itsenäisesti asuville henkilöille tarkoitettua asuntoa, jonka 

suunnittelussa on otettu huomioon ikääntyvien tarpeet. Senioritalo asuntoineen mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan ja erilaisia palvelutapoja 

ja -muotoja ikäystävällisesti.
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Hankkeen tausta

• ARA, Tampereen yliopisto ja Lahden muotoiluinstituutti ovat valmistelemassa yhteistyössä aiheesta 

kiinnostuneiden alan toimijoiden kanssa selvitys- ja kehityshanketta tulevaisuuden senioriasumisen 

liittyen.

• Hankevalmistelu on käynnistetty 15.8. senioriasumisen työpajalla, joka pidettiin yhteistyössä 

Kiinteistöalan koulutuskeskuksen kanssa AnnaK:ssa.

• Työpajassa suunnattiin alustavasti hankkeen painopistealueita ja näitä on myöhemmin tarkennettu 

keskusteluissa ARA:n kanssa.

• Hankkeen valmistelu on tarkoitus saada valmiiksi tammikuussa 2023 niin, että hanke käynnistyy 

helmikuussa 2023. 

• Hanke on suunnattu laajasti senioriasumisen eri toimijoille, senioriasumiskohteiden rakennuttajille, 

omistajille, kunnille, palveluyrityksille, hyvinvointialueille, ministeriöille mm. ympäristöministeriölle ja 

STM:lle.



Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa uusia ideoita 

tulevaisuuden senioriasumisen asuntotuotantoon: 
• hyviä senioriasumisen malleja ja käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää käytännössä

• uusia joustavia ja monikäyttöisyyden mahdollistavia suunnitteluratkaisuja

• uusia palvelutuotuotannon malleja ja teknologioita

• ehdotuksia senioriasumista koskevan valvonnan ja normiston kehittämiseen

• kansainvälisiä senioriasumisen malleja ja niiden sovelluksia Suomeen.



Hankkeessa selvitettäviä kysymyksiä

Hankkeessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Millainen on senioriasumisen toimintaympäristö Suomessa? 

2. Mitkä ovat senioriasumisen keskeiset haasteet eri toimijoiden näkökulmasta?

3. Millaisia kansainvälisiä parhaita käytäntöjä voidaan tunnistaa senioriasumisen 

kehittämiseen liittyen ja miten niitä voidaan soveltaa Suomessa?

4. Millaisia uusia senioriasumisen konsepteja ja palvelumalleja tarvitaan tulevaisuudessa?

Tutkimuskysymyksiä täsmennetään mukaan lähtevien organisaatioiden kanssa yhteistyössä 

hankkeen alkuvaiheessa.



Hankkeen toteutusprosessit ja kesto

Toiminta-
ympäristön 

selvitys

Kansain-
välinen selvitys

Kyselytutkimus Haastattelut Case-tutkimus

Kartoitus-
kysely

Työpajat Webinaarit Blogit Seminaarit
Ulkomaan 

excu

Selvitys-/ 

tutkimusprosessi

Yhteiskehittämisprosessi

2/2023 2/2025Hankkeen kesto on kaksi vuotta



Hankkeen aikataulu

• Hankkeen valmistelu 11/22-1/23, 

• osallistujien informointi sähköpostilla ja sitouttaminen

• työpaja ja kohdekäynti Tampereella

• sopimusasiat

• esikysely ja tulosten analysointi 

• tuloswebinaari.

• Hanke käynnistyy 2/23

• Hankkeen kesto 2/23-2/25



CoreLab hankkeen keskustelu- ja viestintäalustana

• Tampereen yliopiston avoin innovaatioalusta CoreLab vastaa 

hankkeen viestinnästä ja tapahtumajärjestelyistä.

• CoreLab organisoi hankkeen työapajat ja 

yhteiskehittämistilaisuudet.

• Hankkeesta viestitään mm.:

• yliopiston uutiskirjeen

• yritysten asiakaslehtien 

• alan ammattilehtien

• sosiaalisen median kautta.

• Mahdollisista case-kohteista voidaan tehdä lyhyitä videoita sekä 

hankkeen että organisaatioiden kotisivuille.

• CoreLab järjestää myös hankkeen aikana 2-4 kertaa vuodessa 

seminaarin / webinaarin aihealueesta.

• Organisaatiot voivat hyödyntää tutkijoita omassa viestinnässään.

• CoreLab järjestää myös hankkeen ulkomaan excursion.
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Hankkeen konsortio alustavasti

• Tampereen yliopisto (mukana)

• ARA (mukana)

• YM

• STM

• Hyvinvointialueet

• Kuntaliitto 

• Kunnat ja kaupungit

• Aiheeseen liittyvät järjestöt, yhdistykset ja säätiöt

• Yritykset, 

• Oppilaitokset (Lahden muotoiluinstituutti, Metropolian ammattikorkeakoulu / Hippa)



Hankkeen alustava rahoitussuunnitelma

• Hankkeen rahoitussuunnitelma:

• Kaupungit ja kunnat, 10 kpl á 10.000 € = 100.000 €

• Yritykset ja organisaatiot, 8 kpl á 10.000 € =   80.000 €

• Hyvinvointialueet, 12 kpl á 10.000 € = 120.000 €

• ARA =   30.000 €

• Tampereen yliopisto = 120.000 €

• YHTEENSÄ = 450.000 € 

• Tampereen yliopiston tutkimushankkeiden rahoituksiin ei lisätä arvonlisäveroa.

• Rahoituksen voi jakaa kolmelle vuodelle, jolloin vuotuinen rahoitusosuus on 3.333 €. 



Hankkeen aikataulu

• Hankkeen valmistelu 11/22-1/23, 

• osallistujien informointi sähköpostilla ja sitouttaminen

• työpaja ja kohdekäynti Tampereella

• sopimusasiat

• esikysely ja tulosten analysointi 

• tuloswebinaari.

• Hanke käynnistyy 2/23

• Hankkeen kesto 2/23-2/25



Hankkeen hyödyt

• Asiantuntijaverkosto oman työn tueksi

• Ennakointitietoa tulevaisuuden ikäystävällisestä asuntotuotannosta

• Uusia monistettavia konsepteja ja toimintamalleja ikääntyvien asumiseen 

• Kehitysehdotuksia senioriasumisen regulaatioon ja valvontaan liittyen

• Kehitysehdotuksia ikääntyvien asumisen haasteiden ratkaisemiseen

• Kuvaus siitä miten ikääntyvien asumista tuotetaan tällä hetkellä

• Konseptit, rahoitusmallit, toimijaverkostot, regulatiivinen ohjaus

• Tunnistetut haasteet ja kehittämistarpeet

• Kansainvälisiä malleja ikääntyvien asumiseen Suomeen sovellettuna

• Kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita

• Kandi- ja diplomitöitä senioriasumisesta

• Hankkeen tulosten hyödyntäminen Tampereen yliopiston kiinteistökehittämisen opetuksessa

• Väitöskirja tulevaisuuden senioriasumisesta
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