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MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI 
ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN: 
Asumispalveluja tarvitsevien eri ryhmien kokonaistilanne, tarpeet ja 
kehittämissuunta kunnassa tulee kerralla näkyväksi eri tahojen virkamiehille, 
päättäjille sekä kuntalaisille. Useita erityisryhmien rakennushankkeita saatiin 
ripeästi vireille. Ohjelmassa sovituilla linjauksilla voidaan pitkällä aikavälillä 
vaikuttaa niin, että raskaammista asumispalveluista siirrytään kevyempiin. 
Tämän kautta on mahdollista parantaa asumisen laatua ja myös hillitä 
asumispalvelujen kustannusten nousua. 

MITÄ JUURTUI JA MITÄ 
KANNATTAA JAKAA: 
Joensuun kaupunki jatkaa erityisasumisen 
toimeenpano-ohjelman laadintaa vuosittain. 
Sote-tuotannon maakuntamalliin siirryttäessä, 
Pohjois-Karjalassa jo v. 2017, on sovittu, että 
toimeenpano-ohjelman mukainen toimintaprosessi 
siirtyy myös maakunnan muiden kuntien ja uuden 
kuntayhtymän (jatkossa maakunnan) yhteiseksi 
toimintatavaksi. Kunnan ja sote-järjestäjän roolien 
läpikäynti on ollut varautumista tulevaan 
SOTE-uudistukseen.

MITÄ OPITTIIN: 
Erityisasumisen kokonaisuus on laaja ja monien 
tahojen yhteistyötä vaativa toimintaprosessi, mitä on 
kunnassa koordinoitava johdonmukaisesti. Löydettiin 
asuminen ns. rajapintatoimintana, ja määriteltiin eri 
toimijoiden (kunnan ja sote-palvelujen järjestäjän) 
roolit erityisasumiseen liittyen. Tämä on tärkeää myös 
tulossa olevan sote-uudistuksen ja 
maakuntauudistuksen näkökulmasta. 

MITÄ KOKEILTIIN: 
Neuvottelumenettelyllä kunnan eri hallintokuntien kesken 
(keskushallinto, kaavoitus, tonttipalvelut, asuntotoimi, sosiaali- ja 
terveyspalvelut) koottiin erityisasumisen tarpeet ja toteutusaikataulut 
samaan kompaktiin asiakirjaan. Kehitettiin toimintaprosessia 
kokeilun ajan ja sovittiin eritysasumisen toimeenpano-ohjelman 
päivittämisestä ja prosessin jatkosta tavoitteena entistä parempi 
asumispalvelujen kokonaisprosessin hallinta, ohjaus, johtaminen ja 
kehittäminen.

MISSÄ ONNISTUTTIIN
1. Toimeenpano-ohjelmatyön kautta yhteistyö tiivistyi ja kehittyi     
 kunnan eri toimijoiden välillä
- kaikki mukana olleet toimijat: kaavoitus, tonttipalvelut, konsernihallinto,      
 asuntotoimi, vuokrataloyhtiö, sote-palvelut, kokivat yhteistyön parantuneen.
2. Parempaa asumista kaikille
-  uudishankkeita saatiin ripeästi vireille
- kun katsotaan kokonaisuuksia ja kaikkia asumispalveluja tarvitsevia ryhmiä yhdessä opitaan   
 uudenlaisia kaikille soveltuvia hyvän asumisen toteuttamisen tapoja.
3. Tehokkuutta päätöksentekoprosessiin
- päättäjille on toimeenpano-ohjelman kautta saatu esitettyä tiivistetysti erityisasumisen tilanne  
 ja tarpeet. Näin on luotu hyvät mahdollisuudet myös poliittisen ohjauksen toteuttamiselle ja   
 tehokkaalle päätöksenteolle.

”Toimeenpano-ohjelma 
mahdollinen työväline 

erityisasumisen 
haltuunottoon myös 
SOTE-uudistuksessa”

Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus
Kunta tai kuntaryhmä: Joensuu
Tavoitteena saada aikaan kokoava työväline, millä ohjataan erityisasumisen 
toteutusta kunnassa. Tavoitteena parantaa eri tahojen vuoropuhelua, helpottaa 
rakennushankkeiden etenemistä sekä päätöksen tekoa niistä ja hallita entistä 
paremmin asumispalvelujen palvelumarkkinoita.
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Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma Joensuu 2017-2019                                                                           Päivitys  marraskuu 2016

Ikääntyvien asumisen tilanne ja kehityssuunta lähivuosina
Tavoite on, että 92 % ikäihmisistä asuu omassa kodissa, nyt heistä asuu kotona 90,3 %. Tavoitetta tukee käynnistynyt kärkihanke, missä kehitetään kotihoitoa sekä omais- ja perhehoitoa.  Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen 
valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti on Joensuussa meneillään. Pitkäaikaispaikkoja on Joensuussa tällä hetkellä 1,4 %:lle 75 -vuotta täyttäneistä. Siilaisen sairaala muuttuu kuntoutumiskeskukseksi, kun se valmistuu 
vuodenvaihteessa 2018.  Akuuttipaikkoja Siilaiselle tulee 48 ja kuntoutumispaikkoja 95. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on nyt 9,6 %:lle 75 -vuotta täyttäneistä, eli yhteensä 665 paikkaa, näistä 316 on omia ja 349 
ostopalvelupaikkoja. Suhde siis 48 % omia ja 52 % ostopalveluja.  Asumispalvelua kehitetään jatkossa keveämmillä ratkaisuilla; perhehoidolla, palveluasumisella, ryhmäasumisella ja uusilla yhteisöllisillä asumisratkaisuilla sekä 
ikäihmisten asumiseen soveltuvilla uudenlasilla kotikampuksilla. Ikäihmisten asumispalvelut on kilpailutettu, palveluntuottajien kanssa toimitaan puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen minikilpailutuksen perusteella. Tavoite on pitää 
oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen suhde suunnilleen 50 % ja 50 % tasolla.  

Hanke ja sen tonttitilanne Käyttöön-
ottovuosi tai 
tarve

Rakentaja tai ehdotus kuka 
rakentaa, mahdollinen päätös

Rahoitus-
tilanne

Palveluntuottaja ja muuta huomioitavaa

Valmistuneet ikäihmisten asumispalvelujen kohteet :

Sireenipiha, tehostetun asumispalvelun yksikkö os: Nepenmäenkatu15 
Oli VM:n kuntakokeilukohde

otettu 
käyttöön 2016

Avain Palvelukodit Oy ARA Asukkaat muuttivat 1/2016. Välivuokraus 
kaupunki/tilakeskus. Asukkaiden vuokrasopimukset 
hoitaa asuntotoimi. Palveluntuottaja on Siun sote. 

Senioripihan Martta-talo:
Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja (36 kpl) ja omistusasuntoja (46 kpl) ikääntyneille henkilöille, jotka ovat 
täyttäneet 58 vuotta

Valmistuu 
10/2016

Tervo Oy omistajan oma 
rahoitus

Asukkaat muuttavat 11/2016.
Vuokra-asuntojen asukasvalinta ja vuokrasopimukset 
hoitaa omistaja. Palvelut tarpeen mukaan joko 
yksityisesti, palvelusetelillä tai Siun soten kotihoidon 
kautta.   

Vireillä olevat ikäihmisten kohteet:

Penttilän monisukupolvi-kortteli, yhteishanke Joensuun Kodit OY ja Setlementtiasunnot OY. Joensuun 
Kodit rakentaa 2 taloa, yhteensä 52 asuntoa, joista 12 asuntoa on varattu ikäihmisille. 
Setlementtiasunnot OY rakentaa 4 taloa, joihin tulee 104 asuntoa. Yhteistyössä toimijoiden kanssa 
organisoidaan asukkaiden tarvitsemat palvelut.
On VM:n kuntakokeilukohde

Valmistuu 
2018 kesään 
mennessä

Setlementtiasunnot OY ja 
Joensuun Kodit OY

ARA rahoitus-
päätös 9/2016

Myös Setlementin asunnoissa voi asua ikäihmisiä. 
Setlementtiasunnot varautuu asukaskoordinaattori-
toimintaan sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
aktivointiin. Kotiin vietävä tuki tarvittaessa 
ostopalveluna, palvelusetelillä tai Siun soten kotihoidon 
kautta.

Mahdolliset uudet ikäihmisten asumispalvelujen kohteet:
Rantakylän alueella on varattu tontti korttelista 10139 Jukolankadunvarrelta mahdollista uutta 
ikääntyvien asumispalveluyksikköä varten 

2019- 2020 Investori joko kilpailu-tetaan tai 
toteutetaan kohde Joensuun 
Kodit OY:n kautta

avoin Tavoitteena on pitää oma asumispalvelutuotanto noin 
50 %:ssa koko volyymista. Kun huomioidaan myös nyt 
käytössä olevien omien asumispalvelu-kiinteistöjen 
kunto, on Rantakylän alueella oleva varus syytä pitää 
voimassa.


