
Hyvän asumisen malleja –kehittämispäivä 26.11.2015 
Ryhmätyöosio (3 ryhmää)

Ryhmätöiden ohjeistus, jakaantuminen ryhmiin, työpajatyöskentelyä 

RYHMÄ1. PJ. Ulla Miettinen, Kati-Jasmin Kosonen, Tarja Huttunen, Kari 

Kämäräinen, Pirjo Laitinen, Rauno Pikkarainen, Outi Jolanki (Tay) & Raija Hynynen (YM)



1) Minkälaisia itsenäisen asumisen malleja Ylä-Savossa on erityisryhmille (vanhat ihmiset, 
mielenterveyskuntoutujat, vammaiset) ja mitä tarvitaan lisää tai uutta?

- Kotona asumisen tukeminen? Ryhmäkodit? Uudet asumisen mallit vaihtoehtoina, kuten 
yhteisöllinen asuminen, senioritalo, perhehoiva ja palvelukorttelit? 

- Millä tavalla kaupunki voi tukea taloudellisesti tai muuten esim. vuokra-asumista tai 
seniorien asumisyhteisöjen rakentamista?

• Iisalmessa ja naapurikunnissa monenlaista palvelua tarjolla (Vieremällä, Kiuruvedellä, 
Iisalmessa). Ne ovat useimmiten tehostettua asumista tai palveluasumista. 

• Näistä palveluyksiköistä laitoshoitoa purkautuu kotihoitoon. Tavoitteena on itsenäinen 
asuminen ja palvelut kotiin tai muu uusi ja monimuotoinen palvelu- ja asumismalli. 

• Iisalmessakin hyvin asumispalveluita, tarvittaisiin lisää oikeisiin paikkoihin eli muiden 
palvelujen äärelle. 

• Tilanteen tulee lähteä asukkaan tarpeen arvioinnista (vrt. Oulunkaaren alustus 
aamupäivän osiossa).  Työtä tehdään jo, mutta painotusta tulee vielä vahvistaa. 

• Tavallinen palveluasuminen  on turhan järeää, vastaavat palvelut voisi yhtä hyvin 
toimittaa kotiin – tulisi olla tavoite! 

• perheasuminen kiinnostava vaihtoehto, mutta hyvin vähäisessä käytössä. Hoitomuoto on 
herättänyt jonkin verran kiinnostusta seudulla. Raskas malli perhepalvelun tarjoajalle, 
vaikeaa löytää sitoutuneita halukkaita. Lähinnä maatalousyrittämisen sivuelinkeinona 
harkittua. Asiaa kannattaisi silti selvittää.  

• Haasteena maaseutu-asuminen ja ikääntyminen maaseutu-olosuhteissa – pitkät 
välimatkat – saavutettavuus! 



2) Ketkä ovat keskeisiä ja mahdollisia toimijoita?
3) Mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta hyvän asumisen mallit toteutuisivat?

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

- Onko vastuunjako ja vuorovaikutus toimiva? Miten kuntalaiset voivat osallistua asumisen 
suunnitteluun, ja miten kuntalaisia voisi osallistaa? Mikä on Iisalmen kaupungin rooli? 
Sosiaali- ja terveyspalvelut, Petterinkulma, järjestöt? Kuntalaisten rooli?

• Kaupunki ja kunnat. Kunnalla vastuu, mutta järjestää asioita yhdessä asunnontarjoajien, 
SOTEn ja kolmannen sektorin kanssa. 

• Kaupungilla/kunnilla keskeinen rooli erityisesti Ylä-Savon SOTEn kanssa

• Petterinkulmalla on valmiuksia tarjota enemmänkin normaalia vuokra-asumista, jonne 
palveluja voidaan tuoda. Joissakin kohteissa on myös yhteisötiloja, mahdollisuuksia 
yhteisöllisiin kohtaamisiin ja palveluluihin, mutta kiinnostus on ollut vähäistä. 

• Tarjonnan kasvattamiseksi Petterinkulma voi myös osallistua asuntojen/ kohteiden 
muuntokustannuksiin (hissit, liuskat, kylpyhuoneet jne.), mutta ensin pitäisi olla käsitys 
kiinnostavatko esteettömät ja monimuototilat muita toimijoita? Myös ryhmäkotimuotoon 
on valmiuksia jos niitä tarvittaisiin. Ennakkoluulottomuutta ja sitoutumista tarvittaisiin 
lisää, jotta eri osapuolet kiinnostuisivat.

• Erityisesti haja-asutusalueen palveluiden ratkaisemiseksi tarvitaan uutta pohdintaa ja 
uusia käytäntöjä. 

• Poikkihallinnollinen yhteistyö tärkeää, eri hallinnonalat ennakkoluulottomasti mukaan! 



Erityiskysymys ryhmässä: Haja-asutusalueen asumispalvelut ikääntyneille

-Haasteena maaseutu-asuminen ja ikääntyminen maaseutu-olosuhteissa – pitkät välimatkat –
palvelujen saavutettavuus huono sekä lähellä että kaukana (puuttuvat bussiyhteydet). Myös 
kotihoidolla kuluu paljon aikaa matkoihin eikä päivän aikana ehditä tapaamaan montaa 
palveluntarvitsijaa. 

• Mobiilit (pyörillä kulkevat) palvelut käyttöön! Mobiilipalveluista oli alueella jo hanke, mutta se ei 
saanut jatkoa ja toiminta hiipui/ muutti muotoaan. Tulisi miettiä hankkeelle ja  toiminnalle jatkoa 
poikkihallinnollisena yhteistyönä. 

• Uusia palvelupisteitä tulisi sijoittaa kyläkeskuksiin: Palvelupisteitä voi sijoittaa myös 
kauppapaikkojen (markettien yhteyteen), silloin on silti huomioitava autottomat ja 
heikkokuntoiset ja varauduttava saattopalveluihin ja PALI-liikenteen kehittämiseen.  

• Kotiin tuotavissa palveluissa tulisi selvittää kuljetusten yhdistelyjä: posti ja lehdet, ateriat, kirjasto, 
pankkipalvelut (toimiva ja turvallinen nettiyhteys), ilman sairaanhoito ja terveystarkastukset, 
siistiminen, ruoanlaitto/ tarjoaminen, fysioterapia (jumppa-ohjeet), käsillä tekemisen avustaminen 
jne. Myös maaseutuyrittämisen uudet muodot hyvä selvittää – laajeneeko asumispalveluihin?

• Toiminnassa kunta voisi toimia verkoston kutojana ja aktivoida myös maaseudun apiaklliset seurat, 
yhdistykset ja pienyritykset: metsästysseurat, naisyhdistykset, kyläyhdistykset, koti-ja 
kouluyhdistykset, kylätalkkarit jne. ”Kylätalot” aktiiviseen käyttöön (koulut, seuraintalot, 
seurakuntatalot, kyläkaupat, entiset pankit ja kaupparakennukset).

• Julkisten palvelujen osalta olisi selvitettävä, voisiko esimerkiksi kyläkoulujen keittiöhenkilökuntaa, 
koulunkäyntiavustajaa ja kouluisännöitsijää käyttää pieniin tehtäväiin lähialueen ikääntyneiden 
kodeissa. Vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä!

• EHDOTUS: käynnistetään selvitys osana seudun Lähipalveluhanketta. Tarkistetaan mahdollisuus 
tehdä teemasta myös pilotointihakemus Hallituksen kärkihankehakuun keväällä 2016. 



4) Teknologian käyttö kommunikoinnin välineenä palveluiden käyttäjien ja viranomaisten 
välillä, sekä sosiaalisten aktiviteettien mahdollistajana/ylläpitäjänä

- Miten ja millaista teknologiaa ml. turvateknologia voidaan ottaa käyttöön eri 
asumismuodoissa? - Miten teknologia hyödyttää asukkaita? kenelle teknologia on saatavilla? 
Kuka rahoittaa ja kuka vastaa toimivuudesta pitkällä aikavälillä? 

Teknologiaa tarvitaan kommunikaatiovälineenä ja toiminnan ohjaukseen, aktivointiin (mm. 
jumppaohjaus etänä, neuvonta, kurssitus ja koulutus virtuaalialustojen ja –huoneiden kautta.

• Varsinaisia palveluja myös, toimisiko etälääkäriyhteys kotihoidon, diakoniatyön tai muun 
lähihoidon tukena? Hoivapalvelut, turvaratkaisut, etädiagnisointi

• Omatoimisille ikääntyneille itsenäiset etäpalvelut hyvinvointi, sivistys- ja vapaa-
aikapalvelujen ohella, mutta avustettaville poikkihallinnollinen avustaminen muiden 
käyntien ohessa. 

• Mobiilit (siis pyörillä kulkevat) palvelut! Erityisesti haja-asutusalueen palveluiden 
ratkaisemiseksi tarvitaan uutta pohdintaa ja uusia käytäntöjä. 

• Virtuaaliyhteisöistä myös osa yhteisöllisyyttä?



5) Esteettömien ja ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen 

Miten esteettömyyttä ja ikäystävällisyyttä voidaan konkreettisesti parantaa asuinalueilla? Ottaen 
huomioon erikuntoiset ja eri keinoin liikkuvat ryhmät (liikunta-, näkö-, kuulo-ongelmat ym), jalkaisin, 
julkisilla kulkuneuvoilla, ja omalla autolla liikkuvat. Liikennejärjestelyt? kuljetuspalvelut? palveluiden 
läheisyys? Esteettömät rakennukset ja ulkoalueet? 

• Rakennusten osalta esteettömyysnäkökulmia jo huomioitu mm. ARA ja hissi-, sekä 
korjausavustusnormituksissa. Säätiöillä ja Petterinkulmalla ihan hyvät valmiudet tähän 
Iisalmessa/ seudulla. 

• Haasteena on kiinteistön ympäristö – kortteli- asuinalue tai haja-asutusalueella tie- ja 
kyläympäristö (postilaatikot, kauppapalvelut, pysäkit, levähdyspaikat, valaistuksen/aurauksen  
puute jne.)

• PALI-bussit tärkeitä! Järjestelmää kehitettävä mutta myös markkinoitava kohteilleen. Kun uusia 
palvelukeskittymiä tulee tai palvelupisteitä suunnitellaan kyläkeskuksiin, tulee bussien reitit 
ulottaa näihin saavutettavauuden vuoksi. 

• Ehdotus 1: Esteettömyyskierrokset päättäjille ja suunnittelijoille. Mukaan asianomaisia ja 
järjestötoimijoita, mm. vanhusneuvosto

• Ehdotus 2: Palveluiden lähellä oleviin asumispalveluiden (optimi)kohteisiin eli kyläkeskuksiin ja 
keskeisille paiakoille kuntakeskuksiin avointen ovien päiviä ja testiasumista määrätyksi ajaksi. 
Taustalla huomio, jonka mukaan haja-asutusalueelta ei ensin haluttaisi muuttaa pois 
keskustoihin, mutta kun muutto on kerran tapahtunut, ei perämetsiin enää haluta takaisin.  



OPTIOKYSYMYS. Miten 3. sektorin toimintaa voidaan kehittää ja resurssoida
nykyistä paremmin ? Huomioitu jokaisessa alakysymyksessä, ks.  ed. diat.

Työryhmän yhteenveto = > Tavallista asumista tavalliseen kotiin! 

Palvelujen tarjoaminen kotiin tai niiden läheisyys kylä- ja kuntakeskuksissa 
edellytys hyvälle ikääntyneiden asumiselle. Haja-asutusalueen 
tilanteeseen panostettava erityisesti, valtaosa seudusta maaseutua. 
Toimijoiden välistä yhteistyötä syvennettävä, Petterinkulma ja kolmas 
sektori mukaan suunnitteluun ja toimintaan. Yhteisöasuminen sinällään 
suurempien kaupunkien asumismuoto, mutta yhteisöllisyyttä tuettava 
muissa, ennakkoluulottomissa muodoissa (ml teknologian käyttö). 
Hybridiratkaisut kunniaan.
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