
Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä  
26.11.2015 ryhmätyöosio (3 ryhmää,)

Ryhmätöiden ohjeistus, jakaantuminen ryhmiin, työpajatyöskentelyä 

klo 14.15 Ryhmätöiden purku ja yhteiskeskustelu 

RYHMÄ 2. PJ. Hannele Kelavuori



RYHMÄ2: Hannele Kelavuori, Tero Piippo, Minna Partanen, Mirva Huttunen-Savolainen, 
Marja-Leena Kärkkäinen, Elina Siirola, Juhani Räisänen

1) Minkälaisia itsenäisen asumisen malleja Ylä-Savossa on erityisryhmille 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?

- Ylä-Savossa on vuokra- ja omistusasumista sekä asumispalveluita, ei perhehoitoa 
(jatkuvaa asumista), vaikka halukkuutta on

- tarvitaan lisää senioriasumista ydinkeskusta-alueelle, aspa ei kuitenkaan riitä vaan 
tarvitaan kodissa tapahtuvaa tukemista / palvelua lisää

- Iisalmessa ei ole ryhmäkoteja, mutta niitä tarvittaisiin, sote vuokraa ja perii asiakkailta 
vuokran, turvattomien ihmisten hyvä asumismuoto

- voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa, korttelitilatoiminnasta /-kerhoista 
hyviä kokemuksia (asukkaat, opiskelijat),  kellaritilojen muunneltavuus

- asumis- ja hoivapalveluiden entistä suurempi muunneltavuus ja joustavuus tärkeitä, 
uudet toimintamallit

- ryhmässä käytiin kriittistä keskustelua suunnittelun sisällöstä ja tarpeellisuudesta



2) Ketkä ovat keskeisiä ja mahdollisia toimijoita?

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

- Onko vastuunjako ja vuorovaikutus toimiva? Muutostarpeita?

- Miten kuntalaiset voivat osallistua asumisen suunnitteluun, ja miten kuntalaisia voisi 
osallistaa?

- 3. sektorin toimijat osallistuvat, vastuu virkamies- ja luottamusmiesjohdolla

- vuorovaikutusta pitäisi kehittää

- on poikkihallinnollinen työryhmä (voisiko lisätä siihen eläkeläisjärjestöjen ym. edustuksen 
?)

- toimintamallien muunneltavuus ja joustavuus lähemmäksi asiakkaitten elämää (vrt. Satu 
Turkan esitys)

- palvelurakenne muuttunut, julkinen sektori ei voi tuottaa enää kaikkea vaan tilaa tulee 
antaa 3. sektorin ja yksityisille toimijoille

- verkottumista enemmän, koordinoinnin puute, kuka vastaa ?

- asukasyhdistysten, eläkeläisjärjestöjen ja 3. sektorin toimijoiden  kuuleminen ? (ei 
huomioida riittävästi kun tehdään palvelurakennesuunnitelmia)

- -hybridimallin lanseeraus



3) Mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta hyvän asumisen mallit toteutuisivat?

- Mikä on Iisalmen kaupungin rooli?

- Sosiaali- ja terveyspalvelut?

- Petterinkulma

- Järjestöjen rooli?

- Kuntalaisten rooli?

- Mitä ovat rahoituslähteet ja miten varautua odotettavissa oleviin muutoksiin? 

- kaupunki kartoittaa ikääntyvien tarpeita yhteistyössä Ylä-Savon soten kanssa

- pitäisi tarjota enemmän vaihtoehtoja jotta asiakkaat eivät karkaa muihin kasvukeskuksiin

- hybridimallin edut

- kotonaolon tukeminen

KEHITTÄMISKOHDE: PUDASJÄRVEN MALLIN SOVELTAMINEN YLÄ-SAVOSSA, MUTTA  VAATII 
KEHITTÄMISTÄ JOTTA VOIDAAN TOTEUTTAA KÄYTÄNNÖSSÄ



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? 

- tarvitaan riittävästi tukipalveluja

- teknologiasta huolimatta tarviatan sosiaalisia kontakteja



5) Esteettömien ja ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen 

Miten esteettömyyttä ja ikäystävällisyyttä voidaan konkreettisesti parantaa asuinalueilla? 
Ottaen huomioon erikuntoiset ja eri keinoin liikkuvat ryhmät kuten vammaiset ja vanhat 
ihmiset (liikunta-, näkö-, kuulo-ongelmat ym), jalkaisin, julkisilla kulkuneuvoilla, ja omalla 
autolla liikkuvat 

- liikennejärjestelyt? kuljetuspalvelut? palveluiden läheisyys? esteettömät rakennukset ja 
ulkoalueet? 

- hissit

- on jo tehty paljon, asumista keskuksiin, joissa on jo huomioitu kohtuullisen hyvin 
esteetömyysnäkökohdat

- rakennusten osalta esteettömyysnäkökulmia jo normitettu esim. MRL.n kautta, 
kiinteistönomistajien rooli

- invaparkkipaikkoja (hyville paikoille) lisää jos halutaan varautua ikäihmisten esteettömään 
liikkumiseen, sama huomioitava asuntotuotannossa

- taajamassa ei ole asukkaitten yhdistyspohjaista toimielintä



6) Millaista on hyvä vanhuus Ylä-Savossa v 2025 maankäytön-, asumisen- ja liikenteen 
näkökulmasta?

- viihtyisä ja esteetön ympäristö, palvelut lähellä ja tulet kuuluksi eli voit määritellä 
palvelutarpeen itse ja siihen tarpeeseen myös vastataan

- omaehtoisuutta mahdollisimman pitkään, mutta sitten kun voimavarat ehtyvät on hyvä 
olla määrällisesti riittävä ja laadukas palveluvalikoima tarjolla

OPTIOKYSYMYS. Miten 3. sektorin toimintaa voidaan kehittää ja resurssoida nykyistä 
paremmin ? Alueellinen verkottuminen vastauksena, tiedonvaihto, viranomaisyhteistyön 
kehittäminen

Työryhmän yhteenveto = > KESKEISET HUOMIOT: LAADUKAS ASUMINEN, SENIORIASUMISEN 
PARANTAMINEN, ASIANTUNTIJOIDEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJIEN HYÖDYNTÄMINEN, 
VETREÄN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN TULEVAISUUDESSA



RYHMÄJAOT

RYHMÄ1

• Ulla Miettinen (pj.)

• Kati Jasmin Kosonen 

(siht.)

• Tarja Huttunen

• Kari Kämäräinen

• Pirjo Laitinen

• Rauno Pikkarainen

• Outi Jolanki (Tay)

RYHMÄ2

• Hannele Kelavuori (pj.)

• Tero Piippo (siht.)

• Minna Partanen

• Mirva Huttunen-Savolainen

• Marja-Leena Kärkkäinen

• Elina Siirola

• Juhani Räisänen

RYHMÄ3

• Anne Mikkonen (pj.)

• Sari Niemi (siht.)

• Matti Kauppinen

• Jouni Toppinen

• Ensio Tikkanen

• Jukka Virtanen

• Satu Juuti


