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1) Minkälaisia itsenäisen asumisen malleja Iisalmessa on erityisryhmille ja 

mitä tarvitaan lisää tai uutta? 
 

- Kotona asumisen tukeminen? 

 

Kotisairaanhoiti, kotihoito, vapaaehtoisryhmät?, seurakunta ja SPR-ystävät 

Kolmannen sektorin osalle ei voi sälyttää isoja vastuita  

Omaehtoisuus ja olisi jonkinlainen ryhmä, jonka osalta vastuu olisi vuorotellen 

jollain ryhmän jäsenellä toiminnan seurannasta  

Kotona asumisen tukeminen voisi esimerkiksi olla kaupungin toimintaa  - 

työttömät esimerkiksi työllistettäisiin tällaiseen – kaupunki voisi olla vastuullinen 

vapaaehtoistoiminnan pyörittämisestä (esimerkiksi tähän tehtäisiin hanke – mikä 

hallintokunta olisi vastuullinen? hallintopalvelukeskus työllisyyden edistämisen 

kautta) 
 

- Millä tavalla kaupunki voi tukea taloudellisesti tai muuten esim. vuokra-asumista tai 

seniorien asumisyhteisöjen rakentamista?  

 

Tonttitarjonta ja hankkeistaminen     

SOTE tarpeen määrittelyssä avaintoimija 

Seniorivuokra-asumisen keskittäminen palveluiden ääreen – SOTE selvittää 

palvelutarvetta OHJURI –toiminnan kautta 
 

2) Ketkä ovat keskeiset toimijoita? 
 

- Ketkä osallistuvat ja kenellä keskeinen vastuu asumisen ja uusien mallien kehittelystä? 

 

SOTE ja kaupunki yhdessä säätiöiden ja esim. Petterinkulman (asuntotarjoaja) 

kanssa. Mukaan otetaan Savonia, AMK ja esimerkiksi Ikäihmisten neuvosto.  
 

- Onko vastuunjako ja vuorovaikutus toimiva? Muutostarpeita? 

 

Iisalmen kaupungin ja SOTE:n osalta selkiyttää vastuita ja kirjata toimenkuviin. 
 

3) Mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta hyvän asumisen mallit 

toteutuisivat? 
 

- Kuntalaisen rooli 

 

Aktiivisuus ja tieto siitä miten ottaa kantaa. Tiedotustilaisuuksien järjestäminen.  
 

- Mitä ovat rahoituslähteet ja miten varautua odotettavissa oleviin muutoksiin? 

 

Hankkeistaminen ja vastuullinen hanketyöntekijä Iisalmen kaupungissa, joka 

selvittää asioita. 
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4) Teknologian käyttö kommunikoinnin välineenä palveluiden käyttäjien ja 

viranomaisten välillä, sekä sosiaalisten aktiviteettien 

mahdollistajana/ylläpitäjänä 
 

- Miten teknologia hyödyntää asukkaita? kenelle teknologia on saatavilla? 

 

Tiedon jakaminen teknologian tuomista mahdollisuuksista  

Väärien mielikuvien hälventäminen teknologian suhteen – auttaa, mutta ei korvaa 

ihmistä 
- Miten ja millaista teknologiaa ml. turvateknologia voidaan ottaa käyttöön eri 

asumismuodoissa? 

 

Teknologian avulla voidaan rekisteröidä esimerkiksi päivärytmistä poikkeamiset 

Aktiivisuusranneke 

 

- Kuka rahoittaa ja kuka vastaa toimivuudesta pitkällä aikavälillä  

 

Voisiko tässä toimijana olla jokin järjestö vai SOTE? Kaupungilla ei ole toimialaa 

enää tätä varten.  

Täytyy olla yhteinen alusta laitteiston toiminnalle. Hätänappikin on omavastuulla.  
 

5) Esteettömien ja ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen 
 

Miten esteettömyyttä ja ikäystävällisyyttä voidaan konkreettisesti parantaa asuinalaueilla? Ottaen 

huomioon erikuntoiset ja eri keinoin liikkuvat ryhmät kuten vammaiset ja vanhat ihmiset, jalkaisin, 

julkisilla kulkuneuvoilla ja omalla autolla liikkuvat 

- liikennejärjestelyt? kuljetuspalvelut? palveluiden läheisyys? esteettömät rakennukset ja 

ulkoalueet? 

 

Keskustan palveluiden ääreen suunnitellaan keskitetysti asuntoja/tontteja palvelun 

tarvitsijoille.  

Rohkaistaan tonttitarjonnalla ja esteettömän keskustainfran suunnittelulla ja 

toteutuksella edelleen ihmisten asettumista palveluiden ääreen.  

Kuljetuspalveluiden vaaliminen ja edelleen kehittäminen viranomaistoiminnassa 

Hissien rakentaminen käyntiin – kaavat ovat jo valmiita 

Korjausavustusten hakemisen aktivoiminen ja tiedottaminen mahdollisuuksista 

 

6) Millainen on hyvä vanhuus Ylä-Savossa v. 2015 maankäytön asumisen ja 

liikenteen näkökulmasta   

 

Saa asua kotona, palveluita tuodaan kotiin, on olemassa kylillä kylätalo ja 

asuintoalueilla yhteiset kokoontumistilat ikäihmisille. Järjestetään yhteistä toimintaa 

ikäihmisille järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimesta.  
 

 


