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Asuminen, osallisuus ja hyvinvointi - Arvio Setlementtiasunnot Oy:n
asumiskonseptin yhteiskunnallisista vaikutuksista

Tiivistelmä ja tulokset
Arvioinnin tavoitteena oli haarukoida yhteisökoordinaattoritoiminnan varaan rakentuvan asumiskonseptin
yhteiskunnallisia vaikutuksia ja selvittää minkälaisia julkistalouden kustannuspaineita sillä pystytään
ehkäisemään. Nuorten ja työikäisten kohdalla tarkasteltiin huono-osaisuuden kasautumisen aiheuttamaa
syrjäytymisriskiä. Syrjäytyminen on monissa tutkimuksissa ja valtiohallinnon toimintaohjelmissa nostettu
suureksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, jonka ratkaiseminen edellyttää monia samanaikaisia toimia. 65
vuotta täyttäneiden asukkaiden asumisessa keskityttiin yksinäisyyteen. Suuri osa ikäihmisistä asuu yksin ja
tuntee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyyden terveyshaitat ovat yhtä suuret kuin tupakoinnin, jonka on arvioitu
aiheuttavan 5000-6000 kuolemaa vuosittain.
Setlementtiasuntojen yhteisöllisen asumisen konsepti kiteytyy yhteisökoordinaattorin, toimivien yhteistilojen
ja asukasyhteisön muodostamaan kolmioon. Yhteisökoordinaattori kannustaa asukkaita mukaan yhteiseen
toimintaan, auttaa heidät asumisen alkuun ja tutustuttaa yhteisöön, informoi yhteisistä tilaisuuksista ja
harrastuksista, puuttuu ennakoivasti pieniinkin maksuhäiriöihin, tekee palveluohjausta sekä auttaa asukkaita
yhteisten ideoiden toteuttamisessa.
Arvioinnin mukaan henkilökohtainen tuki ja asumisneuvonta tukee taloudenhallintaa ja estää asumisen
purkuja sekä häätöjä. Setlementtiasunnoilla asuu ARA:n vaatimuksia enemmän erityistä tukea tarvitsevia
asukkaita, ja lisäksi asukkaiden sosioekonominen asema on heikompi kuin verrokkiryhmässä. Heidän
kohdallaan monenlaisten terveys- ja sosiaalisten ongelmien esiintyvyys sekä esimerkiksi riski joutua
asunnottomaksi on kohonnut, joten asumisen vakauden parantaminen sekä asunnottomuuden ja
syrjäytymisen ehkäisy on tärkeää sekä inhimillisestä että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Myös taloyhteisöllä, yhteisillä tiloilla ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksilla näyttää olevan
merkitystä kaikille asukkaille. Luottamus ja osallistuminen sekä asumisen vaikutus hyvinvointiin on
verrokkiryhmiä korkeammalla tasolla. Taloyhteisön positiivinen vaikutus ikäihmisiin on erityisen selvä,
mutta nuorten ja työikäisten kohdalla se ei välttämättä pysty kumoamaan huono-osaisuuden kasautumisesta
koituvia ongelmia.
Asumismalli voi pienentää julkistalouden kustannuspaineita pienentämällä asukkaiden riskiä joutua
asunnottomiksi ja syrjäytyä, sekä vähentämällä ikäihmisten palvelutarvetta. Monipuolisen ja aktiivisen
osallistumisen, tyydyttävien ihmissuhteiden ja ympäristöä kohtaan tunnetun luottamuksen tiedetään
myöhentävän laitoshoidon tarvetta ja olevan yhteydessä hyvinvointiin muista taustatekijöistä riippumatta.
Yhteisökoordinaattorin ja taloyhteisön tuottama kokonaishyöty yhteiskunnalle on tämän arvion perusteella
vähintään 1,3 miljoonaa euroa vuosittain.

Vaikutusten mallintaminen
Asumismallin vaikutuksia hahmoteltiin tutkimustiedon perustella kootulla muutoksen teorialla, jota havainnollistettiin
vaikutuspuun avulla. Mallintamisessa käytetyt tutkimukset on lueteltu lähdeluettelossa. Nuorten ja työikäisten malli
eroaa hieman ikäihmisten vaikutuspuusta, niitä kuitenkin yhdistää sosiaalisen pääoman sekä talouden hallinnan
merkitys.
Nuorten ja työikäisten vaikutuspuu
Nuorten ja työikäisten kohdalla tarkasteltiin asukkaiden syrjäytymisriskiä huono-osaisuuden kasautumisen
näkökulmasta. Perhetaustaan, pohjakoulutukseen ja asemaan työelämässä ei asumismallilla voida suoraa vaikuttaa,
vaikka ne ovat merkittäviä syrjäytymisriskiä lisääviä tekijöitä. Muita huono-osaisuuden elementtejä sen sijaan voidaan
lieventää: Setlementtiasuntojen asumismallilla on mahdollista vaikuttaa asukkaiden terveyskäyttäytymiseen, ehkäistä
taloudellisia kriisejä, varmistaa että oikeus sosiaaliturvaan toteutuu sekä tukea sosiaalisen pääoman rakentumista.
Joidenkin tutkimusten mukaan terveysongelmat, velkakierre sekä sosiaaliset syyt voivat olla esteenä työllistymis- ja
opiskelukyvylle, näin ollen asumisella voi olla välillinen vaikutus asukkaiden työkykyyn.
KUVA 1: Nuorten ja työikäisten vaikutuspuu

Vaikutuspuu havainnollistaa minkälaisiin juurisyihin täytyy pureutua, jotta ongelmaa korjaava ratkaisu voi toimia. Puun
oksisto kuvaa minkälaisia muutoksia tavoitteen saavuttaminen saa aikaan yksilötasolla ja miten näiden muutosten
vaikutukset kertautuvat laajemmin yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolle. Vaikutuspuun voi edelleen kääntää ratkaisua
konkreettisemmin kuvaavaksi vaikutusketjuksi.

KUVA 2: Asumismallin vaikutusketju, nuoret ja työikäiset

Kun vaikutusten arvioinnin näkökulmana on yhteiskunnalle toiminnasta koituvat hyödyt, kirjataan ratkaisun
vaikutusketjuun panoksiksi ne julkiset resurssit, jotka kohdennetaan arvioitavan toiminnan toteuttamiseen: Tässä
tapauksessa panokset koostuvat osasta, joka asumiseen saaduista tuista on ositettavissa asumismalliin kuuluviin
yhteisökoordinaattorin ja yhteisöllisen toiminnan kustannuksiin. Toiminnan konkreettisia tuotoksia ovat asukkaille
annettava henkilökohtainen tuki, taloyhteisön tapahtumat ja tilat sekä naapuriapuun kannustaminen. Tuotoksilla
tavoiteltuja muutoksia - tuloksia - mitataan, kuvataan ja osittain rahallistetaan indikaattoreilla, jotka mahdollisimman
luotettavasti kuvaavat muutoksia ja joista on tutkimus- sekä kustannustietoja.
Arviointi perustuu vertailuasetelmaan, joten muutosten ja niiden aikaansaamien vaikutusten on tulkittu johtuvan
nimenomaan arvioitavasta toiminnasta.
Ikäihmisten vaikutuspuu
Ikäihmisten asumisessa tärkeimmäksi tavoitteeksi nostettiin yksinäisyyden lievittäminen. Yksinäisyys ennakoi
toimintakyvyn heikkenemistä, lisääntynyttä terveyspalveluiden käyttöä ja lisää ennenaikaisen kuoleman vaaraa.
Yksinäisyys ja siihen liittyvä sosiaalinen passiivisuus vaikuttavat negatiivisesti terveyskäyttäytymiseen ja
terveydentilaan; passiivisten ikäihmisten riski joutua aiemmin laitoshoitoon kasvaa 2,5-3 -kertaiseksi.
Tutkimustiedon perusteella koottu vaikutuspuu (Kuva 3) kertoo, että jos asumismallilla pystytään kasvattamaan
hyvinvoinnin juuritekijöitä: kohentamaan asukkaiden henkistä ja fyysistä aktiivisuutta, laajentamaan heidän sosiaalista
verkostoaan sekä kasvattamaan luottamusta, yhteisökoordinaattorimallin palvelulupaus täyttyy. Seurauksena
asukkaiden koettu terveys paranee ja koettu yksinäisyys vähenee, mikä puolestaan heijastuu positiivisesti ikäihmisten
toimintakyvystä kertoviin kaatumisiin, masentuneisuuteen, muistihäiriöihin. Yhteiskunnan kannalta nämä ovat myös
eniten kustannuksia aiheuttavia ongelmia.

KUVA 3: Ikäihmisten vaikutuspuu

KUVA 4: Asumismallin vaikutusketju, ikäihmiset

Tutkimusasetelma
Vaikutusten arvioinnin tulokset perustuvat seuraavanlaiseen tietoon ja tutkimusasetelmaan:
Asukaskyselyt 18-29 (N=72, vastausprosentti 23%) ja 30-64 -vuotiaille (N=169, vastausprosentti 25%) Setlementtiasuntojen asukkaille ja vastaavan ikäiselle verrokkiryhmälle pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta kunnallisesta
vuokrayhtiöstä (N=177, vastausprosentti 30%)
 Asumismallin vaikutus terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja elämäntyyliin. Tätä kautta
arvioitu vaikutusta huono-osaisuuden kasautumiseen.
 Setlementtiasuntojen osalta otokset kuvaavat heikosti populaatiota, yhdessä vaatimattoman
vastausprosentin kanssa tämä heikentää tulosten luotettavuutta. Nuoria ei juurikaan voitu analysoida
omana ikäluokkanaan.
Asukaskyselyt 65 vuotta täyttäneille (N=338, vastausprosentti 58%)
 Asumismallin vaikutus yksinäisyyteen ja yksinäisyyden aiheuttamiin hyvinvointiongelmiin.
 Pilottitutkimus Kalasataman vuokra- ja saso-asunnoissa marraskuussa 2015.
Tulosten vertailu samanikäiseen väestöön, asukkaiden sosioekonominen asema tasainen.
Asukaskyselyt tehtiin siten, että niiden perusteella voitiin arvioida vaikutuspuun ja -ketjun kuvaamaa muutoksen teoriaa
ja siihen liittyviä indikaattoreita. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot muotoiltiin aina täsmälleen taustatietoina ja
vertailukohtana käytettyjen tutkimusten mukaisesti. Setlementtiasuntojen asukkailla oli mahdollisuus vastata joko
SurveyPal-ohjelman kautta jaettuun sähköiseen kyselyyn tai asuntoon jaettuun paperikyselyyn. Tuplavastausten vaara
poistettiin asukaskohtaisella ID-numerolla, jota ei tulosten anonymiteetin takaamiseksi viety analyysiin.
Verrokkiryhmälle lähetettiin ainoastaan sähköinen lomake. Molempia lomakkeita testattiin etukäteen ao. ikäryhmään
kuuluvien asukkaiden kanssa. Tilastoanalyysit suoritettiin SPSS-ohjelmalla.
Nuorten ja työikäisten kohdalla tarvittiin verrokkiryhmä, joka taustamuuttujiltaan vastaisi mahdollisimman tarkasti
Setlementtiasuntojen asukkaita. Ryhmä saatiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta kunnallisesta vuokra-asuntoyhtiöstä,
jonka 18-64 -vuotiaista asukkaista tutkimukseen arvottiin satunnaistamalla 600 asukasta. 65 vuotta täyttäneiden
asukkaiden tuloksia verrattiin suoraan samanikäisen väestön muuttujiin, sillä heidän sosioekonominen asemansa on
huomattavasti lähempänä väestön keskiarvoa. Suurin osa ikäluokasta asuu senioriasumisoikeusasunnoissa, joissa ei ole
tulorajoja. Kuitenkin myös heistä 17% saa yhteiskunnan tukea asumiskustannuksiin.
Yhteisökoordinaattorikysely (N=13, vastausprosentti 93%)
 Palveluohjauksen ja henkilökohtaisen tuen määrä ja merkitys. Yhteisön toiminta.
 Tulosten vertailu aiempiin asumisneuvontatutkimuksiin.
Setlementtiasuntojen asukasdata
 Mm. häätöprosessit, vuokranmaksuhäiriöt, maksusuunnitelmat, erityisryhmien osuus asukkaista.
Laadullinen aineisto
 Kokemustieto asumisen ja asuinyhteisön vaikutuksesta elämänlaatuun.
 Kaksi 55 täyttäneiden asukastyöpajaa, 9 osallistujaa.
 Avoimet vastaukset asukaskyselyyn: kaikista asukaskyselyn ryhmistä 29-31% jätti myös avoimen
kommentin.
Kaikissa ikäryhmissä Setlementtiasunnoilla on selvästi enemmän yksin asuvia kuin kunkin ikäryhmän
vertailukohteessa. Lisäksi Setlementtiasunnot asuttavat enemmän ARA:n määrittelemiä erityisryhmiä kuin siltä
edellytetään. Vertailuasetelman luotettavuutta arvioitaessa, Setlementtiasuntojen asukasrakenne ja asukkaiden
taustatekijät tuskin aiheuttavat lähtöasetelmaan vinoumaa ainakaan siihen suuntaan, että tuloksista olisi odotettavissa
verrokkiryhmiä parempia (Kuva 5).

KUVA 5: Setlementtiasuntojen ja verrokkiryhmän taustatekijöitä

Tulokset ja johtopäätökset
Toimenpiteet, joilla vaikutusketjut sysätään liikkeelle:
Asumisneuvonta: talous
 Vuosittain 380 puuttumista vuokranmaksuhäiriöihin.
 Lähes 100 asukasta saa vuosittain tukea maksuhäiriöiden hoitoon.
 Noin 100 asukasta saa vuosittain neuvontaa sosiaaliturvatukiin liittyen.
Asumisneuvonta: palveluohjaus
 Lähes puolet yhteisökoordinaattoreista ohjaa asukkaita viikoittain tai kuukausittain mielenterveys-,
sosiaali- tai terveyspalveluihin.
 Yhteydenottoja asukkaisiin koordinaattorin oman tai naapureiden huolen takia n. 130 kertaa vuodessa, yli
viidenneksessä tapauksissa kyseessä on todellinen hätä.
Taloyhteisön aktiviteetit
 Retket ja tapahtumat: luontoretket, infot, korttelijuhlat, kaupunkiviljely, kulttuurit tutuiksi, ym.
 Asukkaiden vetämiä kerhoja: kielikerhot, taidekerho, NA, AA, tuolijumppa, ATK-opastus, ym.
 Toimintaan osallistuu yli 150 ulkopuolista/kk.
 Kuuden koordinaattorin taloissa yli 25% asukkaista käyttää yhteistiloja vähintään kuukausittain,
kahdeksan talossa alle 25%.
TAULUKKO 1: Setlementtiasuntojen tapahtumat ja kerhot

Senioriasumisoikeus

Tapahtumat

Säännölliset kerhot

Lkm

336

47

Osallistumiskerrat

5101

470

Vuokra-asuminen

Tapahtumat

Säännölliset kerhot

Lkm

269

24

Osallistumiskerrat

4057

240

JUURET, taloyhteisö ja sosiaalinen pääoma:
 Lähes kolme neljästä niistä 18-64 -vuotiaasta Setlementtiasukkaasta, joka kokee että asuinympäristöllä on
merkitystä hänen hyvinvoinnilleen, pitää nykyisen asuinympäristön vaikutusta positiivisena. Osuus on
isompi kuin verrokkiryhmässä.
 Myös heidän luottamuksensa ja osallistumisaktiivisuutensa on korkeammalla tasolla kuin verrokkiryhmän.
Näiltä osin asumismallilla pystytään todennäköisesti rakentamaan joitakin syrjäytymisriskiltä suojaavia
tekijöitä.
 65 vuotta täyttäneillä asukkailla on koko samanikäiseen väestöönkin verrattuna paljon sosiaalista
pääomaa. Taloyhteisön merkitys ja naapuriapu lisääntyvät iän myötä.
Yhteisökoordinaattori, asukasyhteisö ja toimivat yhteistilat luovat yhdessä sellaisen yhteisöllisen asumisen mallin, joka
vaikuttaa rakentavat asukkaiden voimavaroja; ihmissuhteita ja -yhteisöjä sekä fyysistä ja henkistä aktiivisuutta.
Myöskään alentunut toimintakyky tai pienituloisuus ei asukkaiden kokemusten mukaan nouse osallistumisen esteeksi.
Erityisen tärkeiksi mainittiin matalan kynnyksen osallistumismahdollisuudet, joihin voi osallistua oman tilanteen
mukaan. Taloyhteisön merkitys kasvaa analyysin perusteella iän myötä (Kuvat 6,7 ja 8).

KUVAT 6 ja 7: 18-64 -vuotiaiden sosiaalinen pääoma ja taloyhteisön merkitys

LUOTTAMUS

SA

VRT.

Väestö (15 ->)

Yleisesti ottaen luottaa ihmisiin

73%

65%

84%

Luottaa asuinalueen ihmisiin

64%

58%

87%

OSALLISTUMINEN

SA

VRT.

Väestö

On harrastus (20-29v)

78%

70%

87%

Osallistuu aktiivisesti (20-64v)

17%

13%

28%

Ei aktiivista liikuntaa (20-64v)

31%

31%

19%

Ikäihmisten sosiaalinen pääoma kaikilla osa-alueilla merkittävästi korkeampi kuin samanikäisellä väestöllä
keskimäärin. Merkille pantavaa on naapuriavun merkitys, sekä niiden ikäihmisten osuus, joiden ihmissuhteet ja
osallistumis-mahdollisuudet ovat riippuvaisia taloyhteisöstä.

KUVA 8: 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden sosiaalinen pääoma

Asukkaiden ja yhteisökoordinaattorin kokemusten perusteella naapurit auttavat tosiaan mm. kodin asennus- ja
sisustustöissä, silmätippojen laittamisessa, kaupassa käynnissä ja pyörän huoltamisessa. Naapureiden ja
yhteisökoordinaat-torin merkitys korostuu elämän käännekohdissa, kuten puolison menetyksessä, sairaalasta
kotiutumisessa sekä taloon muutettaessa. Iäkkäiden asukkaiden mukaan suuri arvo on jo tiedolla siitä, että hädän tullen
on tuttuja naapureita joihin luottaa.
Lehvästö: henkilökohtaisen tuen ja yhteisöjen rakentamisen vaikutukset






Henkilökohtaisella tuella ehkäistään asunnottomuutta ja vähennetään syrjäytymistä.
Setlementtiasunnoilla asuvien nuorten tulevaisuuden usko on vertailuryhmää vahvempi, vaikka heidän
koulutus- ja sosioekonominen asemansa on heikompi ja joukossa on syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.
Setlementtiasukkaista harvemmalla on heikko terveys, mutta useammalla heikentynyt työkyky kuin
vertailuryhmässä. Koulutus, taloudellinen tilanne ja asema työmarkkinoilla on ryhmässä selvästi heikompi
eikä näiden tekijöiden vaikutuksia pystytä kaikilta osin kumoamaan; Setlementtiasukkaiden palveluiden
käyttö ei todennäköisesti ole ainakaan vähäisempää kuin verrokkiryhmässä.
65 vuotta täyttäneiden asukkaiden toimintakyky on samanikäiseen väestöön verrattuna hyvä ja palveluiden
käyttö vähäisempää.

Palveluohjaus, yhteydenotot asukkaisiin ja talousneuvonta estävät yhteisökoordinaattorikyselyn mukaan vuosittain
arviolta 50 asukkaan asumisen purun tai häädön. Asukasdata tukee arviota etenkin nuorten ja työikäisten osalta, joista
verrokkiryhmään verraten harvemmalla on vakavia maksuhäiriöitä huolimatta heidän heikommasta sosioekonomisesta
asemastaan. Jos näin pystytään ehkäisemään 20 asukkaan syrjäytyminen, yhteiskunnalle koituvia kustannuksia
ehkäistään vuosittain reilut 800 000 euroa. Pari näistä asukkaista on nuoria, joiden riski syrjäytyä koko loppuiäkseen on
todennäköisesti kohonnut selvästi. Kustannukset yhteiskunnalle ovat miljoonaluokkaa koko heidän elinaikansa osalta.

Nuorten kohdalla tulevaisuuden uskon on huomattu ennustavan myöhempää pärjäämistä elämässä. Tulevaisuuden
uskoa kysyttiin 18-29 -vuotiailta vastaajilta samoin kuin Nuorisobarometri-tutkimuksessa ja muodostettiin
summamuuttuja seuraavista kysymyksistä: uskooko, että 10 vuoden päästä on hyviä ystäviä, tulee taloudellisesti
toimeen ja on töissä. Setlementtiasunnoilla asuvien nuorten tulevaisuuden usko on vertailuryhmää vahvempi, vaikka
heidän koulutus- ja sosioekonominen asemansa on heikompi ja joukossa oli myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.
Vastaajajoukon pienuus ja otoksen vinoumat kuitenkin heikentävät tuloksen luotettavuutta.
TAULUKKO 2: Nuorten tulevaisuuden usko
Tulevaisuuden usko

SA

Verrokki

Vahva

82%

77%

Horjuu

17%

19%

Heikko

1%

4%

Tutkimusten mukaan korkea sosiaalinen pääoma vähentää koettua yksinäisyyttä ja on sekä suoraan että välillisesti
yhteydessä monenlaisiin terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä palvelutarvetta kuvaaviin muuttujiin. Ikäihmisillä
tämänkaltainen korrelaatio näkyy, nuorten ja työikäisten kohdalla yhteys ei ole niin selvä, vaan esimerkiksi arvio
omasta työkyvystä on selvästi vaatimattomampi. Vertailuryhmää heikommat sosioekonomiset lähtökohdat
vaikuttanevat tähän.
Terveyttä, terveyskäyttäytymistä ja palveluiden käyttöä selvitettiin nuorten ja työikäisten kyselyissä kysymällä
seuraavista asioista: lääkärikäyntien määrä, depressiolääkitys, psykoterapia, tupakointi, alkoholinkäyttö ja
liikuntatottumukset. Yksittäisissä terveysmuuttujissa ei ollut merkitseviä eroja Setlementtiasukkaiden ja
verrokkiryhmän välillä, poikkeuksena tupakointi. Suhteessa väestöön kaikki indikaattorit ovat selvästi heikompia.
Lisäksi yllä luetelluista kysymyksistä muodostettiin heikko terveys -summamuuttuja, jonka avulla selvitettiin kuinka
monella kolme tai useampi näistä täyttyy:







Vuodessa väh. 7 lääkärikäyntiä
Depressiolääkitys vuoden aikana
Psykoterapiassa vuoden aikana
Tupakoi päivittäin
Alkoholia yli 4 annosta kuluneen viikon aikana
Ei aktiivista liikuntaa
TAULUKKO 3: Nuorten ja työikäisten terveysmuuttujia
Terveysmuuttujia

SA

VRT

SUOMI

Työkykynsä heikentyneeksi arvioivat (20-64v)

30%

24%

22%

Sairauspoissaoloja 31pv tai enemmän (25-64v)

13%

12%

8%

Heikko terveys -summamuuttuja (25-64v)

10%

16%

Tupakoi säännöllisesti (25-64v)

19%

30%

17%

Ikäihmisten osalta asumismalli voi kuitenkin pienentää julkistalouden kustannuspaineita yli puoli miljoonaa euroa
vuosittain vähentämällä heidän palveluiden käyttöä ja lykkäämällä laitoshoidon tarvetta. Setlementtiasuntojen
asukkailla oli harvemmin muistihäiriöitä, masennusta sekä selkeästi vähemmän kaatumiskertoja. Asukaskyselyn
tuloksista on lisäksi päätelty, että ne asukkaat, jotka osallistuvat aktiivisesti ainoastaan taloyhteisössä tapahtuvaan
toimintaan, olisivat muualla asuessaan sosiaalisesti epäaktiivisia ja joilla näin ollen olisi kaikkiin ikätovereihinsa
verrattuna 2,5-kertainen riski joutua pitkäaikaiseen laitoshoitoon.
TAULUKKO 4: Kustannussäästöjä 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden osalta
65 täyttäneet

Kustannuspaine

Muistisairaudet

- 215 000

Masennus

- 15 000

Kaatumiset

- 55 000

Kotihoidon käyttö vähäisempää

- 55 000

Laitoshoidon tarve myöhentyy

- 180 000

VUOSITTAIN YHT.

-520 000

Kustannusarviot on tehty yhdistämällä vertailun tulokset tutkimustietoon ja THL:n julkistamiin sosiaali- ja
terveydenhuollon yksikkökustannuksiin. Muistihäiriöiden osalta oli käytettävissä kustannusarvio siitä, kuinka paljon
vuodessa maksavat muistihäiriöisen ja hänen omaisensa sote-palvelut, kaatumisista tiedetään kuinka monta prosenttia
yli 65-vuotiaiden kaatumisista aiheuttaa lääkäri- tai sairaalakäyntiä vaativan vamman, luunmurtuman tai
lonkkamurtuman. Työterveyslaitos taas on laskenut masennuksen hoidon kustannuksia.
Kaikki kustannusarviot on tehty noudattaen tarkasti varovaisuusperiaatetta: masennuksen kustannuksiin ei ole laskettu
yli 65 -vuotiaiden osalta minkäänlaista terapiaa tai hoitoja, kaatumisten kohdalla on oletettu, että kaikki
lonkkamurtuman saavat kuntoutuvat kotona, eikä yli 80 -vuotiaiden huomattavasti korkeampaa kaatumisen
todennäköisyyttä ole huomioitu lainkaan, laitoshoidon tarpeen on oletettu myöhentyvän vain vuoden ja sen
kustannukset on laskettu alimman mahdollisuuden mukaan, ja niin edelleen. Myöskään sitä ei ole otettu huomioon, että
Setlementtiasuntojen asukkaista huomattavasti useampi asuu yksin, yksin asuvilla on kohonneita riskitasoja.
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