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1. JOHDANTO
Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteena on koota tiiviisti yksiin kansiin Kuopion asukastupatoiminnan nykytila,
haasteet ja mahdollisuudet sekä esittää mahdollisia kehittämisvaihtoehtoja ja niihin liittyviä resurssitarpeita ja reunaehtoja.
Kaupungin palvelutapauudistuksen (2011) yksi
keskeinen tavoite oli asiakas- ja asukaslähtöisyyden edistäminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
asukkaiden mielipiteen ja näkemysten selvittämistä, asukkaiden aktivointia ottamaan vastuuta
omasta hyvinvoinnistaan ja asuinalueensa viihtyvyydestä sekä yhteisöllisyyden ja vertaistuen
kehittymisen vahvistamista. Kaupungin vuonna
2012 päivitetyssä strategiassa osallisuus ja asukkaiden mukaan ottaminen kaikkeen kaupungin
toimintaan on nostettu neljän tärkeimmän tavoitteen joukkoon. Strategiassa todetaan: ”Kuopiossa
on asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisyä painottavat
palvelut ja Kuopio on edelläkävijä hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.”1
Kaupunki on yhteistyössä monien toimijoiden
kanssa kehittänyt asukas- ja aluelähtöistä asukastupa- ja kylätalotoimintaa vuodesta 2001 alkaen.
Vuoden 2011 alusta toiminnan koordinointi ja
kehittämisvastuu siirrettiin asuntotoimesta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle, kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikköön. Asukastuvat
ja kylätalot mahdollistavat asukasryhmien monimuotoisen kohtaamisen ja tukevat siten yhteisöllisyyttä ja alueidentiteettiä. Toiminnan avulla

ehkäistään kaikenikäisten syrjäytymistä ja tuetaan
erityisesti työllistymistä. Tuvilla harjoitettava toiminta on terveyttä ja hyvinvointia monipuolisesti
tukevaa sekä asukkaiden omatoimista harrastusja virkistystoimintaa edistävää. Asukastupien ja
kylätalojen olemassaolo on tärkeä elementti lähiöiden sekä koko kaupungin kilpailukyvyn ylläpitämisessä.
Asukastuvilla tapahtuva toiminta on kasvavassa
määrin osa yhteiskunnan sosiaalisten turvaverkkojen kokonaisuutta. Kuopion uudessa palvelutapamallissa asukastupa- ja kylätalotoiminnan painopiste on vahvimmin hyvinvoinnin edistämisen,
perusturvan, kasvun ja oppimisen sekä terveydenhoidon palvelualueiden toimintakentässä. Tupien
kautta levitetään vapaaehtoistoiminnan lisäksi
kaupungin käynnistämän Terve Kuopio -kioskin
toiminnan palveluja sekä koordinoidaan monimuotoisia kolmannen sektorin palveluja, jotka
täydentävät kaupungin omaa palvelutarjontaa.
Suunnitelman taustalla oleva keskeinen aineisto:
Vuodesta 2001 alkaen kootut tilastot ja raportit.
Asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille tehdyt
haastattelututkimukset. Tilamalli arkkitehti/taiteen maisteri Mari Piipponen (2012), Kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikkö. Yhteiskuntatieteen kandidaatin tutkielma Mirja Wihuri (2013)
UEF/ Kuopio, sosiaalipolitiikka.
Lisätietoja antaa kehityspäällikkö Mirja Wihuri
mirja.wihuri@kuopio.fi

Muut keskeiset tavoitteet ovat: 1. Kuopio on Itä-Suomen suunnannäyttäjä ja veturi. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa määrittelemässä
Suomea koskevia kehityksen linjauksia. 2. Kuopiossa on kehittynyt, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä. 3. Kuopio on korkeatasoisen
koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä. Kuopion strategia (kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.6.2010) löytyy verkkosivuilta
http://www.kuopio.fi/web/kaupunkitietoa/kuopion-strategia-2020
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2. ASUKASTUPATOIMINNAN HYÖTYNÄKÖKULMAT

|

|

Yksilölle ja asiakkaalle: sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys, vertaistuki, osallisuuden voimistuminen
lisääntyminen, palvelut, maksuttoman julkisen tilan käyttömahdollisuus, tekeminen ja toiminta,
mielenterveyden ylläpitäminen ja paraneminen, alueen turvallisuuden ja viihtyvyyden paraneminen

|

Kaupungille ja yhteiskunnalle: myönteinen muutos lähiympäristössä; turvallisuuden lisääntyminen alueella ja alueen viihtyvyyden lisääntyminen, ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä toiminta, vaikeasti työllistettävien työllistyminen, asukkaiden osallisuuden voimistuminen ja lisääntyminen, julkisten palvelujen täydentyminen, sosiaalisten kontaktien tarjoaminen etenkin yksinäisille
ja vanhuksille, juurtumisen ja kotoutumisen helpottuminen maahanmuuttajille

|

Toimijoille ja yhteistyökumppaneille: kumppanuus, yhteistyöverkostot, tilat, järjestöt tarjoavat
tukea, ohjausta ja neuvontaa asukastuvilla. Tilojen yhteis- ja päällekkäiskäyttö pienentää tilakustannuksia. Monialainen henkilöstö tuottaa moniammatillista osaamista.

2.1 Yksilön ja asiakkaan
näkökulma

Toiminta asukastuvilla pohjautuu lähtökohtaisesti asiakkaiden tarpeisiin. Toiminta muotoutuu
alueen ja asukasrakenteen lähtökohdista. Asukkaat joko ehdottavat toimintaa tai asuinalueella
nähdään tukitarvetta asukkaiden selviytymiseen
elämän erilaisista haasteista. Asukastuville ollaan
myös kanavoimassa nykyistä enemmän yhteiskunnan näkökulmasta hyvinvointia edistäviä ja
eriarvoistumista ehkäiseviä toimintoja. Asukastupien toiminnalla on tutkittu olevan monenlaisia
merkityksiä yksilötasolla.
Lötjösen tutkimuksessa (2009) pohdittiin asukastuvan merkityksiä kuopiolaisille asukkaille. Tutkimuksessa löytyneet merkitykset jaettiin kuuteen
eri teemaan: 1) sosiaalisuus ja juttuseura 2) palvelut 3) yhteisöllisyys (joka sisältää arjen avun,
vertaistuen, sosiaalisen turvaverkoston, luottamuksen ja sosiaalisen pääoman kasvun ja osallisuuden) 4) maksuton julkinen tila 5) tekeminen
6) asuinalueen viihtyisyys.

2

Tutkimuksessa (Lötjönen 2009) asukastupien
merkitys yksilölle vastaa Maslow´n tarvehierarkiaa2, joka käsittää viisi perustarvetta: fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, yhteenkuuluvuuden tarpeet, arvostuksen tarpeet sekä itsensä
toteuttamisen tarpeet. Tarpeet esitetään usein
pyramidina, jossa alimmalla tasolla perustavimpana ovat fysiologiset tarpeet. Lähtökohtaisesti
ajatellaan, että alemman tason toteutuminen on
edellytys seuraavan tason mahdollisuudelle.
Jaana Heikkinen (2005) tutki Pro gradu -tutkielmassaan Kuopion ensimmäisen, vuona 2001 perustetun Rypysuon asukastuvan tilojen merkityksiä käyttäjänäkökulmasta. Kysely ja toiminnassa
olleilla asukastuvilla tehty havainnointitutkimus
painottuu asukastupatoiminnan ja merkityksien
kartoitukseen, mutta sivuaa myös käytettävissä
olevien tilojen merkitystä toimintojen mahdollistajana. Heikkisen tutkimuksen tuloksista nousevat esille kaikki edellä mainitut yksilötason merkitykset.

Vuorinen, Risto & Tuunala, Eliisa: Psykologian perusteet, Aivot ja psyyke, s. 149–150. Otava, 1997
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Sari Alaluusua ja Heini Hintikka tutkivat Pieksämäen Diakonia-ammattikorkeakoululle tekemässään opinnäytetyössä, ”Ihan koska mä halusin
tulla” (2013) asiakkaiden antamia merkityksiä
Linnapellon asukastuvalle, LinnanTuvalle. Opinnäytetyössä nousivat esille seuraavat asiakkaille
merkitykselliset asiat.
|

|

|
|
|
|
|

Yhteisöllisyys kasvaa sosiaalisten suhteiden,
uusien tuttavuuksien, mielenterveyden ylläpidon ja yhteenkuuluvuuden kautta.
Asukastupa tukee asiakkaiden mielenterveyttä
mahdollistamalla vertaistuen ja tukemalla asiakkaiden päivärytmiä.
Asukastupa lisää asiakkaiden osallisuutta.
Asukastupa lisää keskinäistä huolenpitoa ja välittämistä asiakkaiden välillä.
Asukastupa tarjoaa konkreettisia toimintamahdollisuuksia.
Tuvalla jaettu ravinto koetaan merkitykselliseksi.
Asukastuvan positiivinen vaikutus on havaittavissa myös lähiympäristössä.

Kuopiolaiset asukastuvat ovat matalakynnyksisiä kohtaamispaikkoja kaiken ikäisille asukkaille.
Puijonlaaksossa asuu paljon ikääntyneitä ja siellä asukastupa sijaitsee palvelutalon yhteydessä.
Ikääntyneet sekä palvelutalon asukkaat ovat asukastuvan merkittävä asiakasryhmä. Saarijärven ja
Särkiniemen asuinalueilta puuttuvat nuorisotilat
ja siellä nuoriso on aikuisväestön lisäksi löytänyt
asukastuvat. Lähes kaikilla asukastuvilla on äitilapsi -ryhmiä ja muita ryhmätoimintoja työelämän ulkopuolella oleville. Asukastupa voi usein
olla ainoa syy lähteä kotoa. Asuinalueilla, missä
ainoat lähipalvelut ovat kauppa ja pubi, tarjoaa
asukastupa paikan päihteettömään oleiluun ja
kohtaamisiin. Fyysiset tai psyykkiset rajoitteet
pienentävät yleensä ihmisten elinpiiriä. Asukastuvan sijainti lähiöiden keskuksissa, hyvien kulkuyhteyksien äärellä parantaa saavutettavuutta.
Tuvalle tullaan hakemaan juttuseuraa, lukemaan
päivän lehdet ja juomaan kuppi kahvia. Tupahenkilöstö huolehtii tuvan toiminnasta ja siinä sivussa auttaa asiakkaita arjen asioissa. Iltaisin ja viikonloppuna tupa on yhdistysten sekä harraste- ja
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vertaisryhmien käytettävissä. Toiminta ja tilojen
käyttö on lähtökohtaisesti ilmaista. Asukastupien järjestämät retket ja muu virkistystoiminta on
osallistujille joko ilmaista tai hyvin edullista. Yleisenä aukioloaikana asukastuvilla on mahdollisuus
käyttää tietokonetta esimerkiksi pankkiasiointiin
tai työhakemusten kirjoittamiseen ja tulostamiseen. Monille asiakkaille asukastupa on ainoa
mahdollisuus päästä käyttämään tietokonetta ja
saada opastusta.
Asukastuvilta saatavalla arjen tuella on tutkitusti
syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Asukastupa on
mielekäs syy lähteä kotoa liikkeelle ja riski jäädä
yksin kotiin pienenee. Tuvilla tarjottava harrastustoiminta sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät
palvelut kohottavat elämänlaatua ja ehkäisevät
pahempien ongelmien syntymistä. Ikääntyvien
osalta asukastuvan ja sen kautta tulevan sosiaalisen turvaverkon merkitys voi näkyä kotona asumisen pidentymisenä.
Lähes kaikilla asukastuvilla jaetaan myös leipää
tai muuta ruokaa. Sieltä saa myös tukea elämän
kriisitilanteissa. Asukastuvalla tarjottava ruoka voi
olla joillekin ainoa mahdollisuus saada lämmin ja
terveellinen ateria päivässä. Asukastuparuokailu
opettaa myös terveitä ruokailutottumuksia.
Osa asiakkaista saattoi esimerkiksi ensin tulla tuvalle
juuri mukavien työntekijöiden takia, mutta tutustui
myöhemmin myös tuvan muihin asiakkaisiin, joiden
kanssa sitten ystävystyi, teki asioita yhdessä, muodosti
vertaistuki- ja sosiaalisia turva-verkostoja ja kasvatti
sosiaalista pääomaa. Kaikki nämä yhteisöllisyyden
ulottuvuudet yhdessä tai erilaisissa kokoonpanoissa
taas auttavat ehkäisemään mahdollista syrjäytymistä. (Lainaus Lötjösen tutkimuksesta 2009)
Asukastuvat tarjoavat monille mahdollisuuden
työllistymispolun tai opiskelupolun alkuun. Asukastuvilta pystytään ohjaamaan vuosittain useita
henkilöitä jatkomahdollisuuksiin. Monille vaikeasti työllistyville asukastuvat ovat ainoa paikka,
jossa he voivat pysyä ”yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä”.

|

2.2 Kaupungin ja yhteiskunnan
näkökulma

Asukastupien ja yleensäkin ennalta ehkäisevien
toimintojen vaikutusta on vaikea määrittää numeraalisina faktoina. Käyttämätön sairaalapäivä,
terveyskeskuskäynti, palveluasunnon tarpeen siirtyminen tai toteutumaton nuoren huostaanotto ei
näy numeroina tilastoissa tai säästöinä kaupungin
budjetissa. Yhteiskunnalle ennaltaehkäisevällä,
hyvinvointia edistävällä toiminnalla on kuitenkin
huomattava taloudellinen merkitys. Asukastuvat
ovat kaupungille yksinkertainen ja kevyt tapa
työllistää lukuisia muuten vaikeasti työllistettäviä
henkilöitä hyödylliseen työhön.
Asiakkailta, poliisilta sekä kaupungin toimijoilta
saatu palaute näyttää osoittavan, että asukastupatoiminnan taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
voivat olla huomattavia. Asukastupia on perustettu sosiaalisten indikaattoreiden hälyttämänä
muutamille asuinalueille. Asukastupatoiminnan
alkamisen jälkeen on voitu todeta alueen vetovoiman parantuneen ja muutoshalukkuuden kasvaneen (Länsi-Puijo) tai asuinympäristön rauhoittuneen (Särkiniemi ja Linnanpelto).
Asukkaiden välinen sosiaalinen kanssakäyminen
ja verkostoituminen ovat lisääntyneet asukastuvilla syntyneiden kohtaamisten ansiosta. Tätä kautta tarve julkisten palvelujen käyttöön pienenee.
Harrastus- ja kokoontumismahdollisuudet pitävät yllä hyvinvoivankin väestön toimintamahdollisuuksia ja parantavat elämänlaatua. Kansalaisyhteiskunnan todentuminen vaatii fyysisen tilan tai
tilanteen, jossa yhteisöllisyys sekä kahdensuuntainen informaation välitys asukkaiden ja kuntapäättäjien kesken voi toteutua.
Särkiniemessä asukastupa vastaa iltapäiväkerhotoiminnasta. Koululaiset ja nuoret viettävät tuvalla aikaa koulupäivien jälkeen, kunnes vanhemmat tulevat töistä kotiin. Saarijärvellä, missä ei
ole nuorisotaloa, kerää asukastupa nuoria kolme
kertaa viikossa nuorten iltoihin. Saarijärven Koillistuulessa on myös pienten lasten kanssa kotona oleville perheille avointa päiväkotitoimintaa.
Muuten lapsiperheitä ja työssäkäyviä asukastupa-

toiminta ei oikein tavoita. (Lähiötyön toimintakertomus 2011 & Lötjönen, 2009). Asukastupa
voi toimia tilapäisenä tai vakiintuneena edullisena
tilavaihtoehtona kaupungin julkisille palveluille
tai kolmannen sektorin kautta tarjottaville palveluille.
Asukastuvat ovat erinomaisia julkisia palveluja täydentävien, kolmannen sektorin tuottamien hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kanavia.
Ne sijaitsevat lähellä asiakaskuntaa, ovat edullisia
ja käytettävyydeltään joustavampia, kuin kaupungin muun palveluverkoston tarjoamat tilat.
”Linnantupa Linnanpellolla on perustettu asuinkortteliin, jossa noin 2/3 asukkaista oli toimeentulotuen saajia, sosiaali- ja päihdeongelmaisia. Alueella
ns. normaalia elämää elävä väestö ei uskaltautunut
juurikaan poistua kotoaan asuinalueen häiriöiden
vuoksi. Asukastupa, joka sijaitsee kodin välittömässä
läheisyydessä, tarjoaa turvallisen paikan kotoa poistumiseen ja on auttanut asukkaita löytämään muita
ympäristön häiriöistä kärsineitä ja tehnyt asumisesta
alueella siedettävämpää. Päihteetön asukastupa on
myös tarjonnut päihteiden käyttäjille paikan kohdata ihmisiä myös ”selvin päin” ja motivoida olemaan
raittiina. Rauhattoman ympäristön ongelmista kärsineet ja häiriöiden aiheuttajat ovat jopa tutustuneet
toisiinsa ja pelko naapurustoa kohtaan on vähentynyt, myös häiriöt alueella ovat vähentyneet.” (Tiivistelmä keskustelusta Niiralankulman työntekijän
kanssa)
Tammikuussa 2010 tehtiin Kuopiossa kaikille
silloisilla asukastuvilla toimineille tahoille kyselytutkimus, jolla kartoitettiin asukastuvilla harjoitettavia toimintoja sekä haettiin kehittämisehdotuksia.3 Tutkimuksesta saatu palaute vastaa
valtakunnallisia hyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia ja ohjeistuksia.4 Tärkeimmät asukastupien
toiminnalliset näkökulmat ovat Kuopion toimijakyselyn mukaan ennaltaehkäisevän työn mahdollistaminen, sosiaalisten kontaktien tarjoaminen
erityisesti yksinäisille vanhuksille sekä työttömille
yhteiskuntaan kiinnittävänä väylänä toimiminen.
Toimijakyselyssä nousi esille myös asukastupien
merkitys sosiaalisina kontaktipaikkoina. Tuvilla
voi lukea päivän lehdet ja juoda kupin kahvia.
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Tupa tarjoaa turvallisen ympäristön sekä vertaisseuraa nuorille, lapsille sekä perheille. Alueelle muuttaville (ml. maahanmuuttajat) muiden
asukkaiden kohtaaminen auttaa juurtumiseen
ja kotoutumiseen Tupien kautta asukkaat saavat
myös tietoa asuinaluettaan koskevista päätöksistä
ja suunnitelmista. Tämä tukee osallistumista päätöksentekoon sekä vaikuttamiseen.
Kyselyssä pyydettiin eri toimijoilta ehdotuksia
kehittämistarpeista. Vastauksissa toivottiin tupaverkoston täydentämistä ja laajentamista siten,
että asukastoimipisteet olisivat kaikkien asukkaiden saavutettavissa. Lisäksi toivottiin toimintojen tehostamista kaupungin omaa organisaatiota
ja kolmannen sektorin toimijoita verkottamalla.
Erityisesti vanhusten kotihoidon työntekijät näkevät asukastupatoiminnasta saatavan huomattavaa kustannussäästöä ennaltaehkäisevän työn
kautta. Säästöä syntyy, kun vanhukset viihtyvät
ja kykenevät asumaan pidempään kotonaan sekä
asukastuvilla järjestettävien ”keveiden” Terve
Kuopio -kioskin palvelujen kautta. Esimerkiksi
verenpaineen voi tarkistaa asukastuvalla, jolloin
ajanvaraus terveyskeskuksesta ei ole välttämätöntä. Terveyden tunnetta parantaa usein myös asukastuvalla tapahtuvan mittauksen ohella kiireetön
kuuntelu- ja juttuseura.
Asukastupien toiminnan kehittämisessä haetaan
parhaillaan kumppanuuksia monelta suunnalta,
myös aatteellisilta sektoreilta. Tilayhteistyö minkä
tahansa aatteellisen tai henkisen yhteisön kanssa
voi olla tuottoisaa, mutta samalla myös haastavaa.
Vuoden 2013 alussa perustettiin Neulamäkeen
asukastupa seurakuntatalon yhteyteen. Vaikka
toiminta vastaa muiden asukastupien toimintaa,

saatetaan seurakunnan tila kokea vaikeaksi lähestyä. Asiakkaat löytävät tuvalle vähitellen positiivisen viestinnän tukemana, kun yhteisö ottaa heidät lämpimästi ja leimaamatta vastaan.
Neulamäen asukastuvan tulevat toimintavuodet
osoittavat kuinka onnistumme. Pystymmekö
hyvällä yhteistyöllä hävittämään meille näkymättömän, mutta joitakin kaupunginosan asukkaita
rajoittavan henkisen kynnyksen?
Tuula Jäppinen5 on tutkinut väitöskirjassaan kuntapalvelujen innovatiivisten uusien ratkaisujen
tuottamista. Tarkastellessaan kuntapalveluiden
innovatiivisia uudistamisen mahdollisuuksia, Jäppinen ei rajaa kehittämisen ulkopuolelle mitään
kunnassa tapahtuvaa palvelua tai toimintaa. ”Innovaatiot voidaan lyhyesti määrittää tuotteeseen,
palveluun tai muuhun toimintaan liittyväksi uudistukseksi, jolla on lisäarvoa kilpailutilanteessa.
Toinen vastaava määritelmä on kuvata innovaation olevan uusi käyttöönotettu toimintamalli,
joka muuttaa vallitsevia käytäntöjä siten, että
seurauksena on kohonnut suoritus- ja toimintakyky. Innovaatioilla pystytään myös tuottamaan
aiempaa parempia palveluja – tässä yhteydessä
puhutaan hyvin paljon siitä, että millä tavalla
tuotetaan käyttäjälähtöisiä palveluita (Jäppinen
2012, 98). Asukastuvat ja niiden kautta tuotettava kevyen organisaatiomallin joustava toiminta
esimerkiksi terveyden edistämisen palveluissa voi
olla parhaimmillaan innovatiivista, taloudellista ja
tuloksekasta toimintaa.
Valtioneuvoston hallitusohjelman strategisessa
toimeenpanosuunnitelmassa6 esitetään osallisuuden ja kansalaisten vaikuttamisen mahdollisuuk-

Kysely lähetettiin (Asuntototoimi ja projektit toimesta) sähköpostitse yleishyödyllisille järjestöille, kaupungin eri toimialojen edustajille, asukas/
kaupunginosa- ja kyläyhdistyksille, työvalmennussäätiö Tukevalle, Välke-hankkeelle sekä Tukipilarin kautta sosiaali- ja terveysjärjestöille – yhteensä
130 toimijalle. Vastauksia saatiin tosin vain 29 kpl. Aktiivisimmin vastasivat järjestöt/yhdistykset, erityisesti asukasyhdistykset.

3

4

Esim. Hyvinvoiva ja terve kunta. Tukiaineistoa kuntajohdolle. THL 2008

5

Jäppinen, Tuula (2011) Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Väitöskirja. Kuntaliiton Acta sarja, numero 230. Helsinki.

6

Hallituksen Strateginen toimeenpanosuunnitelma http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/vn/hse-2011/fi.pdf
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sien lisäämistä muun muassa valmisteilla olevaan
maankäyttö- ja rakennuslain säännöstöön. Asuntopolitiikan puolelle on käynnistetty poikkihallinnollinen asuinalueohjelma, jolla ehkäistään
segregaatiota ja edistetään vanhojen asuinalueiden monimuotoista kehittämistä.7

2.3 Toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulma

|

Perustuslain 14.3 § velvoittaa kuntia edistämään
kansalaisten yhteiskunnallista toiminnallisuutta
ja mahdollisuutta osallistua hyvinvointiaan koskevaan päätöksentekoon.8 Siinä edellytetään, että
julkinen valta ”edistää yksilön mahdollisuuksia
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon”.
Kansanvallassa yksilöllä on ”oikeus osallistua ja
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen”.9 Asukastuvat ja kylätalot ovat kevyen hallintorakenteensa vuoksi oivallisia paikkoja
edistää lailla määriteltyä tavoitetta. Ilman osaavaa
ja joustavaa yhteistyöverkostoa ei toimintaa kuitenkaan pystytä asukastuvillakaan tuottamaan.
Seurakunnat ovat Suomessa perinteisesti vahvoja
vapaaehtoisen kansalaistoiminnan järjestäjiä ja tukijoita myös uskonnollisen kontekstin ulkopuolella.10 Diakoniatyön kautta tuleva taloudellinen
tai henkinen tuki voi olla monelle viimeinen oljenkorsi, kun omat resurssit eivät riitä ja julkisen

tuen saannin rajapyykki on ohitettu. Kuopion
kaupungin asukastupaverkostoa täydennettiin
win-win – periaatteella keväällä 2013 avaamalla
Neulamäen seurakuntatalon yhteyteen uusi asukastupa.11 Tilakumppanuuden käynnistämiseen
hankkiuduttiin jo lähes vuosikymmenen ajan
perinteisillä asukastuvilla jatkuneen kaupunkiseurakunta -yhteistyön rohkaisemana.
Setlementti-liikkeen alkuperäisenä12 tavoitteena
oli poistaa uskonnollista ja yhteiskunnallista vieraantumista kaupungeissa ja teollisuusseuduilla
ja asuttaa työläisiä setlementteihin, kaupunkien
köyhälistökortteleihin. Setlementti-toiminnan
lähtökohtainen perusta nykyisinkin on yhteisöllisyyden vahvistaminen. Koko setlementtitoiminnan historian ajan liikkeen perusajatuksena on
ollut luoda ihmisille keinoja ja välineitä oman elämäntilanteensa parantamiseen. Kuopion seudulla
toimiva Setlementti Puijola Ry on kaupungin pitkäaikainen ja vahva yhteistyökumppani asukastupatoiminnassa.
Vertaistoiminta tai vertaistukitoiminta on usein
ryhmämuotoista, yhteisöllistä tukea samantyyppisessä elämäntilanteessa oleville ihmisille. Toisaalta
vertaistuki voi olla myös yksilön tuki toiselle samassa elämäntilanteessa olevalle yksilölle. Vaikka
vertaistukea tuotetaan usein järjestökentän kautta, ei järjestötoiminta ole edellytys vertaistoiminnalle. Vertaistuen merkityksen kasvuun on useita
syitä. Elämä nyky-yhteiskunnassa on aikaisempaa

Asuinalueohjelman tavoitteista on kerrottu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilla http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat_ja_hankkeet/
Asuinalueiden_kehittamisohjelma. Ohjelman poikkileikkaavana näkökulmana on asukkaiden ottaminen mukaan vanjojen asuinalueiden kehittämiseen.

7

8

Perustuslaki löytyy esim. verkkosivuilta www.finnlex.fi hakusanalla ”Suomen perustuslaki”.

9

Hallituksen politiikkaohjelmat, Kansalaisvaikuttaminen.

10

Paikalliset seurakunnat ovat itsenäisiä toimijoita ja samankin kunnan eri seurakunnissa voi olla toisistaan poikkeavaa toimintaa.

Neulamäen asukastuvan keskeiset toimintakumppanit ovat diakoniatyö, avoin päiväkerho sekä seurakunnan järjestämä perinteinen yhteisöllinen
toiminta. Asukastupa tuo kumppanuuteen esimerkiksi kohtaamispaikan päivittäisen aukiolon sekä mahdollisuuden päivän sanomalehtien lukuun
ja tietokoneiden käyttöön.
11

12

Setlementti-liike syntyi Englannissa 1880-luvulla. Toiminta tunnettiin myös Suomessa jo samalla vuosikymmenellä.
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haasteellisempaa moninaisen tietotulvan ja osaamisvaatimusten myötä. Toisaalta omanlaisia haasteitaan ovat myös maahanmuutto, ikääntyvien
kasvava osuus väestöstä sekä kuntien heikkenevä
kyky tuottaa perinteisiä terveys- ja hyvinvointipalveluita. Vertaiskokemuksia etsitään myös sellaisissa elämäntilanteissa, joihin ei aiemmin ole
haettu tai tarjottu apua. Uusia vertaisryhmiä ovat
esimerkiksi erilaisten rikosten tai kollektiivisten
onnettomuuksien kohteeksi joutuneiden ryhmät. Kaupungin kansalaistoiminnan aktivoinnin
yksikkö on käynnistänyt vuonna 2012 erityisen
pitkäaikaissairaiden vertaistukitoiminnan verkostomallin, josta vastaa hyvinvointikoordinaattori.
Kokemustiedon arvo suunnittelussa ja päätöksenteossa on noussut perinteisen asiantuntijatiedon rinnalle. Sosiaali- ja terveysjärjestöt vastaavat
kysyntään organisoimalla vertaistoimintaa, kehittämällä uusia työmuotoja ja rakentamalla systemaattisesti edellytyksiä ihmisten keskinäiselle
tuelle. Tässä paikallisyhdistyksillä on erittäin merkittävä rooli. Järjestöt tuottavat järjestöbarometrin mukaan13 peräti viidenneksen Suomen sosiaalipalveluista. Keskeisiä palveluita ovat yksityiset
ensi- ja turvakotipalvelut, yksityiset päihdepalvelut, asumis- ja kotipalvelut sekä lasten päivähoito
ja päivätoiminta.
Järjestöt tuottavat myös erityisosaamista vaativia
kuntoutuspalveluja ikääntyville ja vammaisille
sekä muista kuntoutusjärjestelmistä putoaville.
Nämä ovat palveluita, joiden tuottamiseen kuntien resurssit eivät yleensä riittäisi. Kuntajohtajien
arvion mukaan osa palvelujen tuotantoon rinnastettavasta vertais- ja järjestötoiminnasta siirtynee
tulevaisuudessa osittain yritysten tuottamaksi.
Järjestöjohtajien mukaan järjestöjen toiminnan
painopiste on siirtymässä takaisin perinteiseen

kansalaisjärjestötoimintaan eli osallistumismahdollisuuksien tarjoamiseen kansalaisille sekä vaikuttamistoimintaan. Tällöin järjestöjen roolina
on erityisesti palvelujen laadun ja saatavuuden
varmistaminen.14
Merkittävä osa järjestöjen tarjoamasta tuesta sijoittuu usein kuntien tarjoamien palvelujen ja
vapaaehtoistoiminnan väliin. Tällaista tukea, kuten ohjausta, neuvontaa ja toimintaryhmiä, ei ole
vapailla markkinoilla tarjolla eikä niiden tuottaminen markkinaehtoisesti ole käytännössä mahdollista. Kuopion ja muutaman muun kaupungin yhteistyöverkostossa tätä vajetta ryhdyttiin
korjaamaan ottamalla käyttöön uusi maailmanlaajuisesti levinnyt ja Yhdysvalloissa Stanfordin
yliopistossa kehitetty ryhmätoimintamalli. Toiminnalla tuetaan pitkäaikaissairaiden kykyä selviytyä arjesta sairautensa kanssa. Arkeen Voimaa
-ohjelman keskeinen toimintaedellytys on perusterveydenhuollon ja vapaaehtoistoiminnan tasaarvoinen yhteistyö. Ohjelma mahdollistaa itsehoitoryhmien liittämisen perusterveydenhuollon
hoitopolkuihin. Toiminnan vastuuhenkilönä on
Kuopiossa kaupungin hyvinvointikoordinaattori.
Maaseudun ja kaupunkien järjestöjen toiminnat
eroavat hieman toisistaan. Maaseudun järjestöiltä odotetaan tulevaisuudessa suurempaa panosta
sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden vahvistajana. Järjestöt saattavat olla harvaan asutun
maaseudun ainoita palvelujen tarjoajia. Maaseutualueilla järjestöt ovat nykyisinkin erityisen
keskeisessä roolissa toiminnan järjestämisessä ja
asukkaiden aktivoimisessa. Toimintaan kuuluu
erilaisten tapahtumien sekä kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan
järjestäminen, ympäristönhoito, perinteen ja
historian tallentaminen sekä asukas- ja kylätoi-

13
Järjestöbarometri (http://www.socom.fi/node/322) on vuosittain ilmestyvä julkaisu, joka seuraa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa ja toimintaedellytysten kehitystä. Vuoden 20012 barometrin teemana oli järjestötoiminta.
14

Järjestöbarometri (http://www.socom.fi/node/322)
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minnan ylläpitäminen. Ajankohtaiseksi on noussut kolmannen sektorin rooli myös maaseudun
palvelujen tuottajana15 (Ritva Pihlaja 2010, 9).
Maaseudun järjestötoiminnan tutkimuksessa tuli
kuitenkin selvästi esiin, ettei kolmannen sektorin
roolia nykyistä huomattavasti vahvempana palve-

luntuottajana pidetä varsinkaan harvaan asutuissa
maaseudun pienissä kunnissa kovin realistisena.
Palveluntuottajan tehtävien kasvua rajoittavat erityisesti järjestöjen rahoituksen epävarmuus sekä
toimijoiden ikääntyminen ja vähäinen määrä.

Kuva 1. Asukastuvan ja asukasyhdistyksen järjestämät markkinat Länsi-Puijolla.

15

Pihlaja, Ritva (2010) Kolmas sektori ja julkinen valta. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 61. Sastamala.
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3. NYKYTILANNE
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|

Asukastupaverkosto
Kaupungin koordinointivastuulla on 11 asukastupaa ja kolme kylätaloa (helmikuu 2014).
Asukastupaverkosto on liitetty muun palveluverkoston kuvaukseen vuonna 2013.

|

Henkilöstörakenne
Asukastupien henkilöstörakenteessa on kokeiltu vuodesta 2001 lähtien useita erilaisia toimintamalleja, joissa kaikissa löytyy sekä positiivisia että negatiivisia näkökulmia. Keskeiset
roolijaot ovat:
| Kaikki työntekijät kaupungin palveluksessa
| Tupavastaavat kaupungin palveluksessa ja lyhytaikaiset työntekijät Setlementti Puijolan palveluksessa
| Osa ohjaajista kaupungin ja osa Setlementti Puijolan palveluksessa
| Kaikki työntekijät Setlementti Puijolan palveluksessa

|

Asukastupien arjen toimintaan liittyvät keskeiset tehtävät
| Varsinaisesta tupatoiminnasta vastaaminen (toiminnan koordinointi ja asiakaspalvelu)
| Henkilöstöhallinto
| Yhteistyöverkoston ja toiminnan kehittäminen

|

Yhteistyöverkosto
Verkoston tehtävä on kaksitahoinen – toiminnan mahdollistava ja toimintaa harjoittava.
| Vuonna 2013 asukastupatoiminnalla oli noin 50 yhteistyökumppania ja määrä kasvaa
koko ajan. Pelkästään keskustan asukastuvalla, Voiportilla oli noin 30 järjestöyhteistyökumppania vuonna 2013.

|

Toiminnan hallinnointi ja ohjaus
| Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan aktiovoinnin yksikkö koordinoi asukastupatoimintaa ja vastaa resursoinnista sekä kehittämisestä.
| Kuopion Setlementti Puijola ry hoitaa asukastupien henkilöstöhallintoa ja ohjaa päivittäistä toimintaa yhteistyösopimuksen mukaisesti. Setlementti Puijolalla on päätoiminen lähiötyön koordinaattori, jonka vastuualueena asukastuvat ovat.
| Asukastupatoimintaa suunnittelee asukastupatoiminnan kaupungin vetovastuulla
(HEP) suunnittelu- ja kehittämisryhmä, jossa on mukana palvelualueiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan edustajat.
| Tilahallinnosta ja tilojen kunnossapidosta vastaa kaupungin tilakeskus
| Lähin päätöksentekoelin on hyvinvoinnin edistämisen lautakunta.
Konsernitason ohjaavana ryhmänä toimii kaupungin hyvinvointiryhmä.

|

3.1 Nykyinen asukastupaverkosto

Kuopiossa kaupungin koordinoinnin piirissä
on 11 asukastupaa ja kolme kylätaloa. Kylätalot
ovat kaupungin omistuksessa, mutta kylätalojen
hallinta ja vastuu toiminnasta siirrettiin vuonna
2012 kyläyhdistyksille. Useiden uusien asukastupien perustamiseen on painetta ja niiden osalta
tehdään selvityksiä kaupungin muun palvelurakenteen kehittämisen yhteydessä. Asukastupaverkosto on liitetty kaupungin muun palveluverkoston kuvaukseen vuonan 2013 päivitetyn
palveluverkostosuunnitelman yhteydessä. Seuraavassa on lyhyet kuvaukset kaikista asukastuvista.
Katiska, Särkiniemi
Asukastupa Katiska sijaitsee Särkiniemen kaupunginosassa, reilun kahden kilometrin päässä
keskustasta. Tupa toimii entisissä postin tiloissa
Särkiniemen lähipalvelukeskuksessa, jossa sijaitsee myös lähikauppa, pitseria, ravintola ja kirjasto. Asukastupaan kuuluu oleskeluhuone, tietokonehuone sekä kokoontumistila, jonka yhteydessä
on erkkerimallinen keittiö. Kokoontumistilan yhteydessä oleva WC on mitoitettu liikuntaesteiselle. Tuvalla käy paljon lapsia ja nuoria, ja tuvan
iltakäyttö on vilkasta. Särkiniemessä on suunniteltu kirjaston lakkauttamista sekä aukioloaikojen
lyhentämistä. Ympäristöterveystarkastaja totesi
nykyisissä asukastupatiloissa kesällä 2013 sisäilma- ja kosteusvaurioita. Toimintaa kehitettäessä
osittaista tilojen yhteiskäyttöä kirjaston kanssa
voisi pohtia.
Koillistuuli, Saarijärvi
Asukastupa Koillistuuli on perustettu Saarijärven
kaupunginosaan entisiin postin tiloihin. Asukastupaan kuuluu oleskeluhuone, josta on yhteys
erilliseen kokoontumistilaan, keittiöön, toimistotilaan, tietokonetilaan ja wc:hen. Tupa sijaitsee
reilun kahden kilometrin päässä keskustasta, hyvien bussiyhteyksien päässä. Samassa rakennuksessa toimii lähikauppa. Pankkiautomaatti löytyy
asukastuvan vierestä. Asukastuvan välittömässä
läheisyydessä on pieni pubi ja päiväkoti, sekä Pyhän Johanneksen kirkko kokoontumistiloineen.

Puijonlaakson asukastupa
Puijonlaakson asukastupa perustettiin asukasyhdistyksen toimesta käyttämättömänä olleeseen Puijonlaakson palvelukeskuksen lääkärivastaanoton odotustilaan. Palvelukeskuksessa
on asukastuvan lisäksi kaupungin asumispalveluita (pitkäaikaishoiva ja ryhmäkoti Iltarusko),
päiväkeskustoimintaa, kotihoidon tukikohta ja
järjestöjen palvelutarjontaa. Asukastupatila muodostuu yhdestä suurehkosta aulatilasta, jossa voi
oleskella ja käyttää tietokoneita. Tupaan kuuluva keittiö toimii myös asukastuvan henkilökunnan toimistona. Palvelukeskuksen WC-tilat ovat
asukastuvan asiakkaiden käytössä. Viereinen liikuntasali mahdollistaa harrastustoimintoja. Tupa
sijaitsee Sammakkolammen tuntumassa lähellä
ostoskeskusta, parin kilometrin päässä Kuopion keskustasta. Puijonlaaksoon on suunnitteilla
täydennysrakentamista, mikä tulee kasvattamaan
kaupunginosan väkilukua. Alue on kerrostalovaltaista ja on erityisesti ikäihmisten ja opiskelijoiden suosiossa, joten ikääntyvän väestön osuus
asiakkaista on huomattavan suuri.
Länsi-Puijon asukastupa
Rypysuon ja Länsi-Puijon alueen asukkaita palveleva asukastupa sijaitsee entisissä Postin tiloissa
kerrostaloalueen liikekiinteistössä, lähikaupan ja
pubin vieressä. Keskustaan on matkaa noin 3,5
km. Asukastupa käsittää oleskeluhuoneen, mistä
on kulku tietokonetilaan ja ruokailutilaan. Kokonaisuuteen kuuluu pieni mutta tehokas keittiö
ja esteetön WC. Perustoimintojen lisäksi tuvalla
tarjotaan ruokaa neljänä päivänä viikossa. LänsiPuijolle, asukastuvan läheisyyteen on rakennettu
ja rakennetaan myös lähivuosina uusia pientaloasuntoja.
Voiportti, Keskusta
Keskustan asukastupa Voiportti sijaitsee Puistokadun ja Tulliportin kadun kulmassa Verotoimistoa
vastapäätä, kaupungin painatuskeskuksen alakerrassa. Tilat käsittävät pienen kahviohuoneen,
keittiön, toimistotilan sekä neuvotteluhuoneen.
Pienikokoiset tilat eivät mahdollista kokonsa
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Kuva 2. Kuopion keskeisen kaupunkialueen asukastuvat vuonna 2013.
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puolesta yli kymmenen hengen kokoontumisia.
Keittiön varustus on heikohko, esimerkiksi uunin puuttuminen estää leipomisen ja ruoanlaiton.
Tilannetta helpottaisi kahden pienen toimistotilan yhdistäminen poistamalla väliseinä. Samassa
rakennuksessa asukastuvan kumppanina toimii
useita järjestöjä niille erikseen varatuissa tiloissa.
Keskustan kattavat palvelut ovat kaikki kävelyetäisyydellä asukastuvasta. Asukastupa on helposti
saavutettavissa myös bussilla. Asukastupaan olisi
mahdollista liittää lisätiloja esimerkiksi tyhjänä
olevasta vanhasta arkistotilasta, joka vaatii kunnostuksen. Lisätilojen myötä toimintaa pystyttäisiin myös monipuolistamaan.
Petosen asukastupa
Petosen asukastupa sijaitsee vapaa-ajantalo Pinarin toisessa kerroksessa. Pinari sijaitsee Pyörönkaarella, Petosen pääkadulla. Käytössä on oleskeluhuone, tietokonehuone ja toimisto. Asukastuvan
toiminta keskittyy lähinnä ATK-asioihin sekä
tilavarauksiin. Kiinteistön muita toimijoita ovat
päätoimija nuorisotalo, avoin päiväkoti sekä useat
yhdistykset ja harrastusryhmät. Monipuolisissa
tiloissa on mahdollista harrastaa mm. liikuntaa,
musiikkia ja kuvataiteita. Asukasyhdistyksen ylläpitämä kahvila alakerrassa palvelee kaikkia talon
käyttäjiä. Kaupunginosan kattavat palvelut sijaitsevat asukastuvan lähellä, ja palvelevat laajalti eteläisen Kuopion asukkaita.
Kotikulma, Petonen
Setlementti Puijolan ylläpitämä asukastupa Kotikulma palvelee pääosin asiakkaita, jotka tarvitsevat
erityistä tukea arjessaan. Asukastuvan toimintatila
kostuu huoneesta ja siellä olevasta tarjoilukeittiöstä, toimistohuoneesta ja tavallisesta WC:tä.
Keittiön varustus on heikohko, sillä esimerkiksi
uunia ei ole. Asiakaskunnassa on yksinäisiä, syrjäytyneitä, päihde- ja mielenterveysongelmista

kärsiviä ja taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevia. Kotikulma sijaitsee Petosen ostoskeskuksessa.
Samassa talossa toimivat mm. Kela, apteekki ja
pitseria. Kotikulman yhteydessä toimii myös Puijolan kirpputori. Petosen muutkin palvelut ovat
asukastuvan välittömässä läheisyydessä.
Linnantupa, Linnanpelto
Linnanpellolla toimiva Linnantupa toimii kaupungin vuokrataloyhtiön, Niiralan Kulman kerrostalon alakerrassa. Asukastupa toimii yhdessä
huoneessa, jonka nurkassa on tarjoilukeittiö, sekä
asiakas- ja toimistotietokone. Asukastuvalla on tavallinen WC. Keittiössä ei ole uunia. Asiakaskunta on pitkälti lähinaapuruston asukkaita ja toiminta eroaa huomattavasti muiden asukastupien
toiminnasta. Asukastupa perustettiin yhdeksän
taustaorganisaation16 voimin korjaavana toimenpiteenä alueelle, missä noin 2/3 alueen asukkaista
on toimeentulotuen saajia, ja ympäristössä koettiin turvattomuutta. Asukastuvan myötä alueella
on tapahtunut positiivisia muutoksia ja koettu
turvallisuus on lisääntynyt.
Neulastupa, Neulamäen asukastupa
Neulamäen asukastupa perustettiin vuoden 2013
keväällä seurakunnan kanssa yhteistyössä kirkon
ja seurakuntatalon tiloihin. Asukastuvalla on käytössä suurehko huone, jossa on asiakastietokoneet
sekä kahvio. Seurakunnan kanssa yhteiskäytössä on keittiö, jossa on kahden keittolevyn hella,
mutta ei uunia. Keittiöön on suunniteltu remonttia. Asukastuvalla on inva-WC. Samasta hallinnollisesta käytävätilasta toimii avoin päiväkerho.
Asukastuvan kanssa samassa ”pihapiirissä” on päiväkoti, nuorisotalo ja koulu. Muut lähiöpalvelut
ovat hyvin lähellä. Kumppanuus seurakunnan
kanssa on tuoretta ja löytää varsinaiset muotonsa
sekä asiakkaansa tulevaisuudessa.

Linnatuvan perustamisessa olivat mukana Niiralan Kulma, Setlementti Puijola ry, Ev.lut. seurakunta, ViaDia ry, Sirkkulanpuisto ry, Kuopion
kaupunki aikuissosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto, Natte -hanke
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Karttulan asukastupa
Karttulan asukastupatoiminta käynnistettiin vuoden 2013 alkusyksystä kumppanuudessa kehitysvammaisten työkeskuksen kanssa. Toimipaikka
on vanha valtion virastotalo, jota on saneerattu
toimintakeskuksen käyttöön. Tuvan käytössä on
iso kokoontumistila, keittiö, toimistohuone sekä
askartelutila. Asukastuvalla on inva-WC. Toimintamalli juontaa juurensa Jussintuvan toimintaan
ennen kuntaliitosta. Karttulan kyläläiset ja siellä
toimivat kymmenet järjestöt esittivät aloitteissaan
toiminnan uudelleen käynnistämistä. Mallia ollaan vähitellen rakentamassa uusiin tiloihin.
Nilsiän asukastupa
Nilsiässä on harjoitettu vuodesta 2012 lähtien
asukastupatoiminnan kaltaista toimintaa Leivontupa- nimellä. Toiminnan käynnistäjä on ollut
Sininauhaliitto. Toiminta oli hankerahoitteinen
kesään 2013 saakka. Useat yhteistyökumppanit mahdollistavat toiminnan jatkumisen pienimuotoisena entisen kunnantalon tiloissa. Nilsiän
asukastupa siirtyy osaksi kaupungin asukastupaverkostoa keväällä 2014. Nilsiän asukastuvalle
kuvaavaa on monipuolinen ja toimiva paikallinen
kumppanuusverkosto. Asukastuvalla on uusittu
keittiö, ATK-huone, kokoustila ja toimisto. Asukastuvan siirtyminen jonkun yhteistyökumppanin kanssa suurempiin tiloihin on tulevaisuudessa
todennäköistä.
Vehmersalmen asukastupa
Vehmersalmella avattiin asukastupa helmikuussa
2014. Tupa sijaitsee kotihoitokeskuksen tiloissa
ja toimii kumppanuudessa kotihoitokeskuksen
kanssa. Asukastupa koostuu isosta yhteistilasta,
hyvin varustellusta keittiöstä sekä toimistosta.
Asukastuvalla on inva-WC ja tupa on muutenkin
esteetön. Asukastuvalta on pääsy pihaterassille.
Täydentävien tilojen mahdollisuutta tutkitaan
keväällä 2014.
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3.2 Nykyinen kylätaloverkosto ja
vastaavat yhteisölliset tilat

Kaupungin ylläpitämään kylätaloverkostoon
kuuluu tällä hetkellä kolme kylätaloa. Lamperilan
monitoimitalo, Niemisjärven kylätalo ja Puutossalmen kylätalo (entinen Nuorisotalo).
Lamperilan monitoimitalolla järjestetään mm. tapahtumia ja kansalaisopiston ryhmiä. Talossa on
myös kuntosali ja ulkotiloissa jääkiekkokaukalo.
Niemisjärven kylätalossa kokoontuu kansalaisopiston ryhmiä, lisäksi talolla on seurakunnan toimintaa ja erilaisia harrastusryhmiä ja tapahtumia.
Puutossalmen kylätalolla on toimintaa päivittäin.
Siellä kokoontuu kansalaisopiston ryhmiä, eriikäisten jumpparyhmiä ja kerhoja. Talolla toimii
perhekahvila viikoittain.
Kuopion maaseudulla on kaupungin ylläpitämien kylätalojen lisäksi kirjava joukko eri järjestöjen omistamia ja ylläpitämiä kylätalotyyppisiä
kokoontumispaikkoja. Tilat toimivat ensisijaisesti
kyläläisten tapaamispaikkoina, mutta niissä järjestetään myös juhlia sekä kansalaisopiston toimintaa. Näiden tilojen käyttöä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää vahvemmin kaupungin palvelujen
sekä järjestöjen kautta tuotettavien palvelujen kanavoimiseen.
Kylätalojen rinnalle on kehittymässä myös pienimuotoista liiketoimintaa, joka tukee paikallistaloutta sekä ylläpitää ja vahvistaa kylien elinvoimaa.
Esimerkkinä tällaisesta on vuonna 2013 avattu
Pulkonkosken Kyläpaikka. Useat paikalliset pienyrittäjät tarjoavat tilojaan yhteisölliseen käyttöön,
mikäli alueella ei ole ”virallista” yhteisöllistä tilaa.
Maaseutualueilla mitä tahansa järjestötoimintaa
edustava paikallinen yhteisö saattaa toimia tilojen
tarjoajana, mutta samat henkilöt toimivat käytännössä myös kyläaktiiveina. Kylätalot ja muut vastaavat kokoontumispaikat maaseutualueella on
esitetty seuraavan sivun kuvassa 3.

Kuva 3. Kuopion maaseutualueella ja kuntakeskuksissa sijaitsevat kylätalot, asukastuvat tai vastaavat
kokoontumispaikat.
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3.3 Henkilöstörakenne

|

Asukastupien henkilöstörakenteessa on kokeiltu vuodesta 2001 lähtien useita erilaisia toimintamalleja. Kaikissa malleissa on sekä hyvät että
huonot puolensa, joita analysoidaan seuraavissa
taulukoissa. Keskeisiä muuttujia ovat rekrytointiin, henkilöstöhallintoon, työnjohtoon, työmo-

tivaatioon, työnantajan vastuuseen ja toiminnan
kehittymiseen liittyvät näkökulmat. Taustalla
vaikuttavat lisäksi lähes vuosittain muuttuva työllistämiseen liittyvä tukilainsäädäntö ja työvoimahallinnon painotukset. Vaihtoehtoja on analysoitu neljän eri kokeillun henkilöstörakennemallin
perusteella.

VE 1: Kaikki työntekijät, tupavastaavat sekä lyhytaikaiset työllistetyt kaupungin palveluksessa
Vahvuudet ja mahdollisuudet

Heikkoudet ja haasteet

Kaupungin vahva sitoutuminen.
Moniosaajuus mahdollista.
Yksi työnantaja.
Kaupunki toimii työllistäjänä.
Pitkäaikaiset työsuhteet.
Työntekijöiden sitoutuminen.
Toimintojen kehittäminen ja pysyvyys.
Kaupungin työntekijöiden työ tehostuu

Kaikki kustannukset kaupungille.
Vaatii kaupungilta paljon rekrytointityötä.
Vaatii kaupungilta paljon hallintototyötä.
Vaatii paljon työntekijöiden ohjausta.
Vapaaehtoistyön hyödyntämättömyys.
Kaupungilla ei kaikkia tukimuotoja käytössä.
Kaupungilla ei tarvittavaa osaamista ohjaukseen.
Kaupungin tavoite vähentää henkilöstöä.

VE 2: Tupavastaavat kaupungin palveluksessa ja lyhytaikaiset työntekijät Setlementti Puijolan
palveluksessa
Vahvuudet ja mahdollisuudet

Heikkoudet ja haasteet

Ammattimainen moniosaajuus ja verkosto.
Kaupungilla vain pitkäaikaisten työsuhteiden
hallinto.
Puijolan osaaminen työllistämisessä ja työhönohjauksessa

Kaksi työnantajaa – monet eri käytännöt.
Johtajuuden määrittely vaikeaa.
Vastuukysymykset haasteellisia
Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu vaikeaa
esimerkiksi eri työehtosopimusten takia.

VE 3: Osa ohjaajista kaupungin ja osa Puijolan palveluksessa. Lyhytaikaiset Puijolan palveluksessa.
Vahvuudet ja mahdollisuudet

Heikkoudet ja haasteet

Moniosaajuus ja kontaktiverkosto.
Puijolalla päävastuu henkilöstöstä.
Kaupungille helpohko toimintamalli.
Puijolan osaaminen

Kaksi työnantajaa – monet eri käytännöt.
Johtajuuden määrittely vaikeaa.
Sekoittaa lyhytaikaisten työntekijöiden työtä.
Työntekijöillä erilaisia oikeuksia.
Työntekijöillä erilaisia velvollisuuksia.
Ei motivoi heikommassa työsuhteessa olevia.
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VE 4: Kaikki työntekijät Setlementti Puijolan (tai muun yhteistyökumppanin) palveluksessa
Vahvuudet ja mahdollisuudet

Heikkoudet ja haasteet

Yhden työnantajan selkeä malli.
Yhtenäinen perehdytys.
Yhtenäinen palkkaus.
Vertaistuki omasta yhteisössä.
Liikkuvuus toimipaikkojen välillä helppoa.
Tuuraajien liikuttelu helppoa.
Kaupunki voi tuoda erityisosaamista
tarvittaessa.
Kassatulojen käyttö joustavaa, voi avata tilin
ja ostaa halvimmalta myyjältä
(esimerkiksi ATK-tuotteet+netti)

Kytkentä kaupungin organisaatioon kevyt.
Kaupungin sitoutuminen ei itsestään selvyys.
ALV – maksut nostavat hankintahintoja.
Setlementin asema neuvottelukumppanina
heikompi kuin kaupungin?
Kaupungin organisaatioiden suhtautuminen
ja yhteistyöhalu.
Yhdistyksen toiminnan jatkuvuus epävarmassa
rahatilanteessa.

Kuva 4. Lautapelit kehittävät vuorovaikutustaitoja ja asukastupa saattaa korvata iltapäiväkerhon
(Kuva Länsi-Puijon asukastuvalta)
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3.4 Asukastupien päivittäiseen
toimintaan liittyvät työtehtävät
kokonaisuutena

|

Asukastuvan toiminnasta sekä henkilöstöstä huolehtimiseen liittyy varsin monimuotoinen tehtäväkirjo, jota voidaan hoitaa keskitetysti tai hajautetulla mallilla. Tehtävien hoitoon voi osallistua
kaupungin henkilökuntaa, toiminnasta vastaava
kolmannen sektorin toimija tai joku muu taho
vaikka ostopalveluna tai vapaaehtoistoimijana.
Tehtävien voidaan ajatella jakaantuvan varsinaisesta päivittäisestä tupatoiminnasta vastaamiseen
(toiminnan koordinointi ja asiakaspalvelu), henkilöstöhallintoon (tukityöllistettyjen ja muiden
lyhytaikaisten rekrytointi ja henkilöstöhallinto)

ja yhteistyöverkoston ja toiminnan kehittämisen
osa-alueisiin. Päivittäisestä toiminnasta syntyy
yleensä myös pienimuotoista kassaliikennettä
josta on myös huolehdittava (kahvit, ruokailut,
kopiot). Tehtävät jakautuvat eri toimijoille henkilöstörakennemallista riippuen. Asukastupatoimintaan liittyvät keskeisiä työtehtäviä on listattu
liitteessä (Liite 1 ).
Asukastuvilla työskentelevien henkilöiden määrä
vaihtelee riippuen henkilöstön työllistämistilanteesta, osaamistasosta ja valmiuksista. Vuoden
2013 henkilöstön määrä Setlementti Puijolan sosiaalisen tilinpidon mukaan ilmenee seuraavasta
taulukosta (taulukko 1).

Päivittäisestä tupatoiminnasta vastaaminen
– Asukastuvilla oli 69 405 asiakaskäyntiä (v.2013).
– asiakkaille on jaettu 92 000 pussia leipää ilmaiseksi.
– Asiakkaat ovat saaneet ruokailla tuvalla omakustannehintaan 1737 kertaa.
– Asiakkailla on ollut mahdollisuus ilmaiseen ATK-käyttöön ja neuvontaan 80 tietokoneella
kaikkina vuoden 2013 arkipäivinä.

Henkilöstöhallinto
– Palkkatukityössä 78 henkilöä, jotka tekivät yhteensä 18,5 henkilötyövuotta.
– 46 henkilöä työkokeilussa.
– 14 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa.
– 16 henkilöä oppilaitosharjoittelussa.
– Henkilöstölle on pidetty yli 548 kahdenkeskistä työllistymispolku-keskustelua (rekrytointi-,
perehdytys-, arviointi- ja loppukeskustelut).
– 61 henkilöä osallistunut henkilöstön koulutuksiin.
- 5 henkilöä lähiötyössä työsuhteessa tai harjoittelussa ollutta on sijoittunut vapaille työmarkkinoille
(v. 2011).

Yhteistyöverkoston ja toiminnan kehittäminen
– Esimerkiksi keskustan asukastupa Voiportti on kehittänyt yhteistyöverkostoaan niin, että nyt siinä
on asukastupatoiminnasta vastaavien lisäksi noin 30 eri yhdistystä ja ryhmää.
Taulukko 1. Asukastupien tehtäviä määrällisesti mitattuna (Lähiötyön toimintakertomus ja sosiaalinen
arviointi 2013. Kuopion Setlementti Puijola ry. Liite 2)

24

|

3.5 Nykyinen yhteistyöverkosto ja
toiminta

Nykyinen yhteistyöverkosto on kaksitahoinen.
Yhtäältä verkosto on toiminnan mahdollistava
ja toisaalta toimintaa harjoittava. Kaupungin sisäisessä organisaatiossa ja yhteistyöverkostossa on
paljon toimijoita, jotka tavalla tai toisaalla kytkeytyvät asukastupatoimintaan joko mahdollistajana

tai toimijana. Kansalaistoiminnan aktivoinnin
yksikön vetovastuulla on Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämisryhmä, joka vastaa strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Kaikki palvelualueet ja keskeiset
yhteistyökumppanit ovat edustettuna ryhmässä.
Varsinainen asukastuvilla toimiva verkosto elää
jatkuvasti ja uusia kumppanuuksia syntyy jatkuvasti.

Taulukko 2. Vuoden 2012 kumppanuudet toiminnassa sosiaalisen tilinpidon mukaan.
Asukastupatoiminnan yhteistyökumppanit 2012 ja yhteistyön muodot17
| Työvoima- ja elinkeinotoimistot
Viranomaiset
			

Työllistäminen, työharjoittelu ja
työkokeilu

Kuopion kaupunki
| Hyvinvoinnin edistämisen
		palvelualue
| Tuetun työllistämisen yksikkö
| TerveKuopio -kioski
| Vapaa-aikatoimi
| Perusturva
| Kuopion Seudun
		Päihdepalvelusäätiö
| Nuorisopalvelut

Toiminnan rahoitus
Toiminnan linjaaminen

Ohjausryhmät
Hoitoon ohjaus

Suomen Setlementtiliitto ry
| AA eli Nimettömät Alkoholistit
| Asukasyhdistykset
| Kuopion kristilliset eläkeläiset ry
| Kuopion oppaat ry
| Kuopion Seudun epilepsia		 yhdistys ry
| Kuopion ruoka-apu ry
| Kuopion työttömät ry
| Mieli maasta ry

Toiminnan tuki ja mallit
Vertaisryhmätoiminta
Toiminta kokonaisvaltaisesti
Ryhmäkokoontumiset
,,
Ryhmäkokoontumiset
ja retket
Ryhmäkokoontumiset
,,
Leivän ja ruoan jako

Kuopion kaupunki

Kolmas sektori ym.

17

|
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Työelämävalmennus
Toiminta asukastuvilla
Retket, talkoot
Yhteistyö asiakkuuksissa

Lähde: Setlementti Puijola Ry, Sosiaalinen tilinpäätös 2012
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| Omaiset mielenterveyden
		 tukena ry
| Savon sukututkimuksen
		 harrastajat
| Savonetti ry
| SPR
| Suomen nuoret lesket ry
| Pohjois-Savon sotaorvot ry
| Pohjois-Savon muisti ry
| Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
| ViaDia Pohjois-Savo ry
			
			
			
			
			
			
			
			

Esimerkkinä
asukastupa
Voiportin
järjestöyhteistyökumppanit

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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EU-ruokakassien jako
Retket, tapahtumat
Vertaisryhmätoiminta
Vertaisryhmätoiminta
Ryhmäkokoontumiset
Ryhmäkokoontumiset
ATK-koulutus
Tietoiskut, terveyttä edistävä
toiminta
Vertaisryhmätoiminta
Vertaisryhmätoiminta
Vertaisryhmätoiminta
Vertaisryhmätoiminta
Tietoiskut,
Leiväntoimitus, asiakaspäivystys,
ohjausryhmätoiminta, yhteiset
projektit

Akustinen ryhmä		 Voiportin kokouskäyttö
BG-ystäväpiiri
Itä-Suomen Syli ry
Kansalaisopisto/käsityökerho
Kuopion Eläkeläiset
Kuopion keskustan kaverikoirat
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset Ry
Kuopion Marttayhdistys
Kuopion Oppaat
Niiralan Martat
Kuopion Psykiatrinen keskus
LUPSAKKA-ryhmä
Mielenterveystuki ry
Muisti ry vertaisryhmä
MyPlace haastattelija
Narsistien Uhrien Tuki ry
Omaishoitajien yhdistys
Pelastakaa Lapset ry
Pohjois-Savon sotaorvot
Pohjois-Savon syöpäyhdistys
Ristiin Rastiin

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Skip-bo
Savonetti ry
Savon ILCO
Savon SETA
Savon sukututkimusharrastajat
Suomen nuoret lesket
Suomi-Ranska yhdistys
Syöpäyhdistys
Tukipilari
Kuopion kaverikoirat

DIAK
| Savon ammatti- ja aikuisopisto
		(SAKKY)
| Savonia amk
| Itä-Suomen yliopisto
| Kansalaisopisto

Opinnäytetyöt
Opinnäytetyöt
Opiskelijaharjoittelu
Opiskelijaharjoittelu, opinnäytetyöt
Koulutus- ja kehitysprosessit
Opiskelijaharjoittelu

| Luterilaiset seurakunnat ja
Seurakunnat
		 seurakuntayhtymä
			

Yhteiset koulutukset, retket,
ohjausryhmätyö, juhlat ja hartaushetket

Oppilaitokset

Media

|

|
|
|
|
|
|
|

skelmäradio Oikea Asema
Savon Sanomat
ViikkoSavo
Kuopio-lehti
Kaupunkilehti
Petosen lehti
Kirkko ja koti

NÄKY -hanke
| Kanerva-Kaste hanke
| Viretori
| Mahku -hanke
			
Muut hankkeet

|

Haastattelun teko
Artikkelien julkaisu
Artikkelit, ilmoittaminen tapahtumista
Lehtijuttujen tekeminen
Lehtijuttujen tekeminen
Lehtijuttujen tekeminen
Lehtijuttujen tekeminen
Sosiaalinen tilinpito
Terveyspisteet
,,
Toiminnan järjestäminen
Yhteistoiminta
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3.6 Toiminnan hallinnointi ja
ohjaus

Asukastupa- ja kylätalotoimintaa koordinoidaan
ja resursoidaan Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikön kautta. Asukastupatoiminnan suunnittelu- ja kehittämisryhmä koostuu eri palvelualueiden, yhteistyökumppaneiden
ja luottamushenkilöiden edustajista. Ryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvoinnin edistämisen
johtaja ja asioiden valmistelijana kehityspäällikkö.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on lähin
poliittinen päätöksentekoelin, kaupunginhallitus

Kuva 5. Kehittyvän asukastupatoiminnan malli

28

hyväksyy taloudelliset resurssit. Pääosin kaupungin ylimmästä johdosta koostuva hyvinvointityöryhmä toimii konsernitasoisena ohjaavana ryhmänä ja tarkastelee toimintaa puolivuosittain.
Setlementti Puijolalla on palkattuna päätoiminen
lähiötyön koordinaattori, joka vastaa varsinaisen
toiminnan järjestämisestä yhteistyössä kaupungin palveluksessa olevan kehityspäällikön kanssa.
Oheisessa kuvassa (kuva 5) on esitetty asukastupatoiminnan tavoitteellinen ohjaus- ja toimintarakenne. Henkilöstörakenne on kaaviossa tavoitteellinen.

4. TOIMINNAN KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMIA
|

|

|

|

|

Saavutettavuus
| Tupaverkoston täydentäminen ja laajentaminen niin, että asukastuvat ovat kaikkien asukkaiden helposti saavutettavissa.
| Asukastupien sijoittamisessa tulee huomioida alueen erityispiirteet, väestörakenne sekä asukastuvan pääkäyttäjät.
| Asukastuvan tulee täyttää lakisääteiset esteettömyysvaatimukset.
Asukastupa- ja kylätalotoiminnan tilamalli
| Asukastupatilojen tilatarpeet riippuvat toiminnallisesta tupatyypistä ja tavoitellun toiminnan tasosta.
| Asukastupatyypit: kansalaistalo/ vapaa-aikatalo, lähiötupa, korttelitupa ja kylätalo
Toiminnallinen kumppanuusmalli
| Laajalla, vuorovaikutteisella yhteistyöllä ja uudenlaisella palvelujen suunnittelulla eri toimintojen olisi mahdollista käyttää samoja tiloja.
| Kumppanuusmallin etuja ovat mm. tilojen tehokas käyttö, yhteistyö, tietotaidon jakaminen,
työturvallisuuden paraneminen, ja työtehtävien sekä resurssien jakaminen.
Henkilöstörakenne
| Tavoitteena on, että koko asukastuvan henkilöstö olisi yhden asukastupavastaavan alaisuudessa.
| Kaupunkialueilla yhdelle esimiehelle kuuluisi kaksi asukastupaa ja maaseutualueilla pitkien
etäisyyksien vuoksi yksi asukastupa. Esimies olisi kaupungin työntekijä ja hänellä olisi työsuhde Kuopion kaupungin kanssa. Puijolan koordinaattori toimisi kuitenkin hänen esimiehenään.
Viranomaissäädökset
| Asukastupa käsitellään kaupungin viranomaishallinnossa julkisena kokoontumistilana, joten
tämä tulee ottaa huomioon tupia perustettaessa ja tupatoimintaa kehitettäessä.

Tammikuussa 2010 tehdyn kuopiolaisen toimijakartoituksen palaute vastaa valtakunnallisia
hyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia ja ohjeistuksia. Samanlaisia tuloksia on myös Setlementti
Puijolan asukastyytyväisyyskyselyssä ja Alaluusuan ja Hintikan opinnäytetyössä (2013). Tärkeimmät asukastupien toiminnalliset näkökulmat ovat
kartoituksen, asukastyytyväisyyskyselyn sekä Alaluusuan ja Hintikan työn mukaan:
– Ennaltaehkäisevän työn ja vertaisohjaajatoiminnan mahdollistaminen.
– Sosiaalisten kontaktien tarjoaminen erityisesti
yksinäisille vanhuksille.
– Toimia työttömille väylänä yhteiskunnassa pysymiseen.
– Paikka, jossa voi lukea päivän lehdet ja juoda
kupin kahvia.

– Turvallisen ympäristön ja vertaisseuran tarjoaminen nuorille ja lapsille.
– Alueen viihtyvyyden ja asukkaiden osallisuuden lisääminen.
– Juurtumisen ja kotoutumisen helpottaminen
alueelle muuttaville (ml. maahanmuuttajat).
– Tupien kautta asukkaat saavat myös tietoa
asuinaluettaan koskevista päätöksistä, mikä
vahvistaa osallisuutta.
– Konkreettisen toiminnan mahdollistaminen.
– Yhteisöllisyyden edistäminen.
– Uusien ihmissuhteiden solmimisen mahdollistaminen.
– Mielenterveyden ylläpito.
Asukastupatoiminnan kehittämistyöryhmä esitti näkökulmia kehittämistoimilla saavutettavista
eduista ja säästöistä seuraavasti:
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– Kaupungin/tilakeskuksen tilojen käyttöasteen
nostaminen = lisäarvo/toimialakohtainen säästö kustannusten jakautuessa useammalle.
– Koordinoinnin ja hallinnon kehittäminen
vähentää kaupungin toimialakohtaisia työosuuksia ja kustannuksia.
– Toimialojen väliset uudet yhteistyön muodot
vähentävät päällekkäisyyttä, lisäävät tehokkuutta ja palvelun laatua (asiakaslähtöisyys).
– Kolmannen sektorin osallisuus sekä hanketoiminnan lisääntyminen toimintojen tuottamisessa tuo lisäresursseja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen.
– Yhteistyösopimus tupatoiminnan koordinoinnista ja tukityöllistämisestä kolmannen sektorin toimijan kanssa on kaupungille edullisempi
ratkaisu kuin asukastupaverkoston toiminnan
ylläpitäminen kaupungin omana työnä.
Kyselyn kehittämistä kartoittavassa osiossa toivottiin tupaverkoston täydentämistä ja laajentamista
siten, että asukastuvat olisivat kaikkien asukkaiden helposti saavutettavissa. Erityisesti vanhusten
kotihoidon työntekijät näkevät asukastupatoiminnasta saatavan huomattavaa kustannussäästöä
ennaltaehkäisevän työn kautta. Säästöä syntyy
kun vanhukset viihtyvät ja kykenevät tai uskaltavat asua pidempään kotonaan asukastuvilta saatavan tuen sekä ”keveiden” terveyspalvelujen kautta.

4.1 Saavutettavuus

|

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että paikka on
helposti lähestyttävä ja esteetön sekä asiointi siellä mielekästä ja houkuttelevaa. Houkuttelevuus
merkitsee esimerkiksi yhtenäisiä opasteita, valaistusta eteis- ja ulkoalueella, sekä tilojen valaistusta
ja siisteyttä. Paikan ja toiminnallisen tarjonnan
tulee olla helposti lähestyttävissä kohderyhmälle.
Yksilöillä on erilaisia toiminnallisia ja henkisiä
valmiuksia, joista riippumatta palvelun tulisi olla
saavutettavissa. Saavutettavuus on yhdenvertai-
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Esteettömyysasiamiehen julkilausuma 27.10.2008
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(oSallisuushanke Salli, haastattelututkimus 2013)
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suuden ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämistä. Yhteiskunta on esteetön, kun jokainen
voi iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä
riippumatta osallistua yhteiskunnan toimintaan.18
Asukastilan sijoittamisessa tulee huomioida alueen erityispiirteet ja väestörakenne sekä asukastuvan pääkäyttäjät. Tilojen tulee olla mielekkään
matkan päässä tavoitellulle käyttäjäkunnalle.
Ajallisesti 15–20 minuutin matka koetaan vielä
mielekkääksi. 19Sama aika esimerkiksi rollaattorilla, jalkaisin, pyörällä tai autolla on matkana
eripituinen. Iäkkäät ihmiset liikkuvat hitaammin
ja käyttävät liikkumiseen usein apuvälineinä tukikeppiä tai rollaattoria. Lasten liikkuminen sekä
kävellen että pyörällä on myös hitaampaa. Eri
tavoin liikuntaesteisillä on myös vaatimuksensa
tilojen esteettömyydelle. Lasten vaunujen tai rattaiden kanssa ei myöskään pääse joka paikkaan.
Jyrkät ylä- ja alamäet, portaat sekä muu liikenneympäristö asukastuvan läheisyydessä vaikuttavat
asukastuvan esteettömään ja turvalliseen saavutettavuuteen.
Toiminnan järjestämisellä vaikutetaan myös palvelun saavutettavuuteen. Suunnitteluvaiheessa
tulee pohtia, onko toiminta juuri sellaisenaan
alueelle oleellista ja tarpeellista. Ajoittuuko palvelu niin että kohderyhmä pystyy sitä käyttämään?
Löytääkö kohderyhmä tiedon toiminnasta? Onko
tieto ajantasaista?
Vaikeasti syrjäytyneillä sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisilla voi olla henkisten voimavarojen
ja taloudellisten resurssien puutteesta johtuen kaventunut elinpiiri. Voimat eivät riitä kotoa poistumiseen ja rahan puute estää joukkoliikenteen
tai auton käytön. Fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset
ominaisuudet vaikuttavat elinpiirin kokoon. Ympäristön liikenneolosuhteet ja ympäristön turvallisuus tulee olla myös suhteutettuna käyttäjäkuntaan.20

Kuva 6. Erilaisia saavutettavuusnäkökulmia

Kaupunkialueella asukastuvalle paras sijainti on
muiden lähipalveluiden läheisyydessä, luontevien kulkureittien varrella (kuva 6). Asukastiheys
on yleensä suurin kerrostaloalueella ja kävelyetäisyydellä on suurempi asiakaskunta kuin pientaloalueella. Mitä useamman ihmisen elinpiiriin
asukastupa kuuluu, sitä paremmin se tavoittaa
asiakaskuntaa. Haja-asutusalueella tai pientaloalueella asukastiheys on pienempi ja tilojen saavutettavuus kävellen on vaikeampaa. Näillä alueilla
tulee huomioida, että asukastila on saavutettavissa hyvin myös pyöräillen, mopolla ja autolla, sekä
mahdollisuuksien mukaan myös julkisella liikenteellä.

Asukastuvan tulee täyttää esteettömyysmääräykset. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa
Ympäristöministeriön asetuksessa F1 on annettu
määräyksiä esteettömästä saavutettavuudesta esimerkiksi autopaikkojen sijoitteluun ja mitoitukseen sekä kulkuväylien, oviaukkojen ja tuulikaappien ominaisuuksiin liittyvänä. Saavutettavuutta
on kuvattu asukastupien ympärille piirretyn etäisyyskaaren muodossa kuvassa 6. Etäisyyskuvaus
on kuitenkin vain suuntaa antava. Todellinen
fyysinen saavutettavuus määräytyy käytettävissä
olevien esteettömien kevyen liikenteen väylien
sekä asiakkaan toiminnallisten mahdollisuuksien
yhdistelmänä.
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Kuva 7. Asukastuvan ohjeellinen tilakaavio

|

4.2 Asukastupa- ja kylätalotoiminnan tilamalli

Asukastupien tilatarpeet riippuvat toiminnallisesta tupatyypistä (ks. jäljempänä ”Asukastupien
tyypit”) ja tavoitellun toiminnan tasosta. Korttelitalolle ja kylätalolle on minimitilavaatimuksena
riittävän suuri kokoontumistila sekä siihen liittyvät liikuntaesteisille soveltuvat wc- ja eteistilat.
Tällainen voi olla vaikkapa kerrostalon kerhohuone. Asukastuvat, joissa on henkilökuntaa ja peruspalvelut, tarvitsevat minimivaatimuksen lisäksi
mahdollisen toimistotilan, keittiön, kokoontumistilan, atk-tilan, pienen vastaanottotilan sekä
siivouskomeron. Laajempaa toimintaa varten
esim. kansalaistaloissa voi olla erilaisia työpajatiloja, liikuntasaleja ja työpajatiloja. Myös tilojen
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varustus tulee sopeuttaa tavoiteltuun toimintaan.
Keittiö, jossa on uuni ja liesi mahdollistavat tuvalla tapahtuvan leipomisen ja ruuanlaiton joilla
voidaan monipuolistaa toimintaa.
Asukastupatilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden ja laitteiden tulee olla myös liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden käyttöön
soveltuvia. Tilojen tulee täyttää esteettömyysvaatimukset, joita kohdistuu mm. sisäänkäyntiin,
kulkuaukkojen leveyteen, kynnysten korkeuteen,
wc-tiloihin, opasteisiin, ja tilojen välisiin tasoeroihin. Tarkemmin näistä on määrätty Ympäristöministeriön asetuksessa esteettömästä rakennuksesta (F1 Suomen rakentamismääräyskokoelma).
Ohessa kaavio (kuva 7) ohjeellisista asukastupatiloista, jossa esitetään suositeltavia tilojen välisiä
yhteyksiä ja laajuustietoja.

Asukastupien tyypit
Asukastiloille on mallinnettu neljää erilaista tilarakennetta (arkkitehti Mari Piipponen 2012):
kansalaistalo, lähiön asukastupa, korttelitupa ja
kylätalo (kuva 8) Jokaisen tilatyypin perusyksikkö on jonkinasteinen toiminnallinen tila. Kaikki
asukastilat mahdollistavat asukkaiden omaehtoisen toimimisen, kolmannen sektorin järjestämän

toiminnan sekä erilaisten tapahtumien järjestämisen. Keskeiset erot asukastilatyyppien välillä muodostuvat mahdollisen henkilökunnan läsnäolosta,
oheistoiminnoista, oheistiloista ja kumppanuuksista, alueen väestörakenteesta, saavutettavuudesta, toiminnan rahoitusmallista ja asiakaskunnasta.

Aukiolo

9-20

9-16

Avoinna tarvelähtöisesti ja toiminnan aikaan

Avoinna tarvelähtöisesti

Pääasialliset
Asiakkaat

Suuralueen asukkaat
Lapset, Nuoret
Työssäkäyvät
Työelämän ulkopuoliset

Kaupunginosan asukkaat
Lapset, Nuoret
Työelämän ulkopuoliset

Erityisryhmät/
Naapuruston asukkaat

Kylän asukkaat

Hlökunta

Perus, extra

Perus

Tarvelähtöisesti / Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

Asukastupaverkosto
KANSALAISTALO

• Perustaminen KH:n päätöksellä
• Rahoitus kaupungilta

• Perustaminen toimijalähtöisesti
• Kaupunki voi tukea avustuksin

Asukastupatyypit

EXTRA OSA

Extra hlökunta
)

Asukastupa
PERUS PALVELUOSA
Perushlökunta(Puijola)

PERUS PALVELUOSA
Perushlökunta(Puijola)
PERUS
PALVELUOSA
Kahvio, Lehdet )
Perushlökunta(Puijola

Korttelitupa

Atk, Seura

ERITYIS PALVELUOSA

TOIMINTA

TOIMINTA

Kylätalo
TOIMINTA

Asukkaat, 3.Sektori,
asiantuntijatahot
TOIMINTA
-esim. harraste-ja
Asukkaat,
3.Sektori,
vertaisryhmät,
viranomaisasiantuntijatahot
ja neuvontapalvelut,
tapahtumat ja teemapäivät

Asukkaat, 3.Sektori,
asiantuntijatahot
TOIMINTA
-esim.
harraste-ja
Asukkaat, 3.Sektori,
vertaisryhmät,
viranomaisjaasiantuntijatahot
neuvontapalvelut,
tapahtumat ja teemapäivät

Asukkaat, 3.Sektori,
asiantuntijatahot
-esim. harraste-ja
TOIMINTA
vertaisryhmät,
viranomaisja neuvontapalvelut,
tapahtumat ja teemapäivät

TILAT

TILAT
TILAT

TILAT
TILAT

TILAT

Alueellinen, ~3km

Kaupunginosa ~1km

TOIMINTA

Asukkaat, 3.Sektori,
asiantuntijatahot
-

Naapurusto ~500m
/ eritysialue

Kylä, pientaloalue ~3km

Kuva 8. Asukastupatyypit

Kansalaistalo / Vapaa-aikatalo
Kansalaistalossa yhdistyvät monen eri julkisen
tahon palvelut, joissa asukastupatoiminta on yksi
osa. Saman katon alla voi toimia asukastuvan
lisäksi esimerkiksi nuorisotalo, kansalaisopisto,
avoin päiväkoti, terveyskioski ja/tai kirjasto. Kansalaistalossa (kuva 9) on perushenkilökunnan li-

säksi erityisosaamista vaativia toimintoja. Saman
katon alle koottuina tilojen ja henkilöstön käyttö on tehokasta ja palvelut hyvin saavutettavissa.
Kansalaistalon laaja toiminta itsessään on yksi
motiiveista tulla talolle. Aukioloaika aamusta
iltaan ja myös viikonloppuisin mahdollistaa usean käyttäjäryhmän tavoittamisen. Päiväsaikaan
talo palvelee työttömiä, eläkeläisiä, lasten kanssa
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kotona olevia ja muita päivisin vapaalla olevia,
joille tuvalla on kohdennettua palveluja ja tukea.
Iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin tilat ovat
käytettävissä laajemmin koko väestölle, myös
työssäkäyville, opiskelijoille ja koululaisille harrastusmahdollisuuksiin.
Kansalaistalon henkilökunnassa voi olla pysyvää
erityisasiantuntemusta esimerkiksi käsityöpajan,
terveyspalveluiden ja liikunta-aktiviteettien ohjaamiseen. Monen toimijan yhdistäminen saman
katon alle mahdollistaa monipuolisia ja laajoja
yhteiskäyttöisiä tiloja, kuten tietokone-, liikunta-

ja musiikkitiloja, käsityöpajoja ja kokkauskeittiön. Tilat, varusteet ja asiantunteva ohjaus palvelee
samalla monia eri käyttäjäryhmiä.
Sopivia sijaintipaikkoja kansalaistaloille ovat esimerkiksi kaupunkialueen aluekeskukset sekä
entiset kuntakeskukset. Muiden julkisten ja yksityisten palveluiden lähellä ja hyvien liikenneyhteyksien varrella palvelut ja toiminta ovat helposti
ja mielekkäästi saavutettavissa. Monitoimitalot ja
koulut, sekä kuntakeskuksissa entiset kunnantalot soveltuvat hyvin Kansalaistaloiksi.
Petosen vapaa-aikatila Pinari, jossa sijaitsee muun
muassa asukastupa, on kansalaistalotyyppinen. Se
toimii Petosen muiden palveluiden välittömässä
läheisyydessä ja tavoittaa eteläisen Kuopion asukkaat. Mahdollista kansalaistaloa on esitetty Kesärannan koululle Päivärantaan, jossa K-citymarketin yhteydessä oleva palvelukeskittymä palvelee
pohjoisen Kuopion asukkaita, ja alueen tuleva
kehitys voi tukea myös asukaspalvelujen kysyntää. Keskusta-alueella palvelut ovat hyvät, ja tulevaisuudessa voi pohtia, onko Voiportin asukastupaa tarvetta kehittää kansalaistalon suuntaan, vai
olisiko keskustassa tilausta jopa uudelle monen
toimijan Kansalaistalolle.
Asukastupa / Lähiötupa
Lähiöissä sijaitsevat asukastuvat (kuva 10) ovat
matalan kynnyksen paikkoja, joissa perushenkilökunta pyörittää arkisin ja päiväsaikaan tupatoimintaa. Iltaisin ja viikonloppuisin henkilökuntaa
ei ole ja tupa on muiden toimijoiden käytössä
avaimenhaltija periaatteella. Suurin palvelujen
käyttäjäryhmä on yksinäiset työelämän ulkopuolella olevat eläkeläiset ja työttömät, joilla on mahdollisuus saada tuvalla juttuseuraa, juoda kahvia,
lukea lehtiä, käyttää tietokonetta, sekä osallistua
järjestettyyn toimintaan. Päivällä tuvalla käy myös
kotona olevia vanhempia lapsineen ja iltapäivisin
koulun jälkeen koululaisia ja nuoria.

Kuva 9. Kansalaistalo/ vapaa-aikatalo
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Asukastuvat sijoittuvat kaupunginosan tai lähiön lähipalveluiden välittömään läheisyyteen tai
muun palvelun yhteyteen. Sijainti päivittäisten
kulkureittien varrella ja muiden päivittäispalvelu-

jen lähellä tekee tulon helpoksi ja mielekkääksi.
Sijaintinsa puolesta tilan tulee olla helposti saavutettavissa myös liikuntarajoitteisille ja autottomille. Ihanteellinen etäisyys on enintään kilometrin
säteellä kotoa. Kerrostaloalueen ytimessä on mahdollisuus tavoittaa suurimmat asiakaskunnat.
Nykyiset lähiöiden asukastuvat sijaitsevat Särkiniemessä, Länsi-Puijolla ja Saarijärvellä lähikauppojen vieressä entisissä postin tiloissa.
Puijonlaaksossa on saatu palvelukeskuksen käyttämättömänä ollut odotusaula asukastuvan käyttöön. Keskustassa sijaitseva Voiportin asukastupa
on vain muutaman korttelin päässä torilta. Asukastuvan perustaminen Päivärantaan on tarkasteluvaiheessa. Männistöön ja Jynkkä-Levänen
-alueelle on myös kaavailtu asukastupaa. Tulevaisuudessa tarvetta asukastuvalle on mm. Saaristokaupungissa. Lähiötuviksi soveltuvat hyvin liiketilat tai muun palvelun yhteydessä olevat tilat.
Korttelitupa
Korttelituvan käyttäjäkunta on usein määrittyneempi ja rajautuneempi. Käyttäjäkuntaa ovat
esimerkiksi erityispalveluja tarvitsevat ryhmät tai
tietyn naapuruston asukkaat. Tupa on perustettu
toimijalähtöisesti käyttäjien tarpeet huomioiden
ja ylläpidosta vastaa esimerkiksi asukasyhdistys
tai kolmannen sektorin toimija kaupungin tuella.
Korttelituvalla palvelut, aukiolo ja henkilökunta
määrittyvät asukkaiden tarpeiden mukaan (kuva
11). Toimintaa järjestävät tahot vastaavat palveluista ja toiminnasta paikalla ollessaan. Korttelituvat mahdollistavat erityisryhmille tarkoitettuja
räätälöityjä palveluja sekä lähistöllä asuville ihmisille tilat kokoontua ja harrastaa. Tiiviisti rakennetulla alueella korttelitupa tavoittaa asukkaat
parhaiten ja tila voi muodostua määritellyn ryhmän, naapuruston tai alueen yhteisölliseksi olohuoneeksi. Sijainniltaan sen tulee olla helposti
saavutettavissa suunnitellulle käyttäjäkunnalleen.
Nykyisistä asukastuvista Setlementti Puijolan ja
yhteistyökumppaneiden ylläpitämät Linnantupa
Linnanpellolla ja Kotikulma Petosella vastaavat
toiminnallisesti korttelitupia. Asiakaskunta molemmissa on rajautunut yhtenäiseksi. Linnantu-

Kuva 10. Lähiön asukastupa

Kuva 11. Korttelitupa
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valla käy pääasiassa lähinaapuruston asukkaita,
jotka hakevat turvaa ja juttuseuraa muuten levottomassa ympäristössä. Kotikulmalle poikkeaa
monin tavoin syrjäytyneitä, erityistä tukea arjen
asioissa tarvitsevia. Korttelituvaksi voidaan mieltää myös esimerkiksi Inkilänmäen Tätilä, jota
asukasyhdistys ylläpitää vapaaehtoisvoimin. Kelloniemessä on kokeiltu kerrostalon alakertaan
sijoitettua korttelitupaa. Korttelituvat sopivat
alueille, joissa asukaspohja on liian pieni tai rajoittunut ”miehitetyn” asukastuvan perustamiseen, mutta tarvetta yhteiselle kokoontumis- ja
harrastustilalle kuitenkin on.
Kylätalo
Kylätalot nimensä mukaisesti sijaitsevat maaseutukylissä. Käyttäjiä ovat kylän asukkaat, mutta
sinne tullaan kauempaakin. Sijainniltaan kylätalo voisi olla myös pientaloalueella, jossa ei asuta tiiviisti ja käyttäjät ovat levittäytyneet laajalle
alueelle. Kylätalo voi olla alueen ainoa julkinen
tila. Henkilökuntaa ei kylätaloilla ole ja toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen. Talojen ylläpidosta

Kuva 12. Kylätalo
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ja käyttövuoroista vastaa usein kylä- tai asukasyhdistys. Siivous ja ylläpito hoituvat usein vuorovastuuna. Nykyisin kylätaloilla on kansalaisopiston
ryhmiä ja osa toimii mm. harrastus-, tapahtuma- ja äänestyspaikkana. Terve Kuopio -kioskin
toimintaverkosto on laajennettu pilottina Lamperilan kylätaloille.
Kylätalo voi sijaita harvaan asutulla alueella kaukanakin asukkaista. Hyvät yhteydet pyöräillen,
mopolla ja autolla parantavat saavutettavuutta.
Myös julkinen liikenne tukee kylätalon toimintaedellytyksiä. Kylätaloksi soveltuu hyvin entinen
kyläkoulu, nuorisoseurantalo tai liiketila, jotka lähtökohtaisesti ovat usein keskellä asutusta.
Muut harrastusmahdollisuudet kuten urheilukenttä tai kesäteatteri kylätalon yhteydessä voivat
tehostaa talon käyttöastetta. Uusille pientaloalueille voisi kylätalon mahdollisuutta pohtia jo kaavoitusvaiheessa.
Nykyiset kaupungin ylläpitämät kylätalot sijaitsevat Niemisjärvellä, Lamperilassa ja Puutossalmella. Syvänniemen Hermannintalo edustaa kylätalojen ryhmässä omaa suuruusluokkaansa, jonka
tulevaisuus vaatii laajempaa tarkastelua. Monet
kolmannen sektorin toimijat maaseudulla pitävät
yllä kylätalotyyppisesti toimivia tiloja. Uudet toiminnot syntyvät yleensä kyläyhdistysten aloitteesta ja paikallisten asukkaiden tarpeesta. Lakkautettava koulu tai muu julkinen tila saa usein uuden
käytön kylätalona. Kuopion maaseutualue laajenee ja kuntaliitosten myötä kylätaloverkoston ylläpitoon syntyy jatkuvasti uusia haasteita.
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4.3 Toiminnalliset kumppanuusmallit

Osa Kuopion asukastuvista on toiminut jo pitkään kumppanuudessa muiden pääkäyttäjien
kanssa.21 Tilojen luovalla käytöllä kumppanuus
saattaa tuottaa huomattavaa hyötyä toimijoille.
Karttulan ja Vehmersalmen asukastupatoimintaa
mallinnetaan parhaillaan uudenlaisen, vanhaan
kuntakeskukseen soveltuvan mallin mukaisena.
Palvelualueilla pohditaan monien toimintojen
lakkauttamista, mutta samalla kuitenkin suunnitellaan uusia tiloja tai saneerauksia. Laajalla vuorovaikutteisella yhteistyöllä ja riittävän varhaisella
osallistavalla suunnittelulla eri toimintojen olisi
mahdollista käyttää samoja tiloja. Erilaiset liikunta-, musiikki- ja kädentaitotilat, tietokone- ja
lukutilat, sekä juhlasalit ja keittiöt voisivat olla tehokkaammassa käytössä monelle eri käyttäjäryh-

mälle vuorokauden eri aikoina. Yhteiskäyttötiloja
täydentämään voitaisiin suunnitella pienemmät
omat erityistilat kullekin käyttäjäryhmälle. Yhteiskäytöllä tilojen käyttöaste kasvaa ja kustannuspainetta voidaan jakaa eri toimijoille.
Julkisten rakentamisen hankesuunnitteluvaiheessa tulisi huomioida kaikki alueen palvelutarpeet
ja ottaa suunnitteluryhmään mukaan edustus kaikilta sektoreilta – myös asukastuvista vastaavilta.
Hyödyntämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä
ja kumppanuutta asukastuvat voivat profiloitua
paikallisen yhteisön hyvinvointia edistävien palvelujen toiminnalliseksi keskukseksi.
Karttulan kumppanuusmalli
Karttulassa asukastupa toimii kumppanuudessa
kehitysvammaisten työkeskuksen kanssa kyläkes-

Kuva 13. Asukastuvan ja työkeskuksen kumppanuusmalli
21

Puijonlaakson, Petosen ja Neulamäen kumppanuusmallit toimineet jo vuosia, Karttula 2013 ja Vehmersalmi2014 alkaen
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kuksessa. Työkeskuksen ja asukastuvan henkilökunnan työtehtävät tukevat toisiaan.
Yhteistyön edut
Asukastuvan ja kehitysvammaisten työkeskuksen
kumppanuusmallista on löydettävissä monenlaisia hyötyjä. Kumppanien toimintaverkostoja voidaan yhdistää, jolloin yhteistyötahojen määrä ja
monipuolisuus sekä toiminnan tehokkuus kasvavat. Myös tiedottaminen kohdentuu laajemmalle kohderyhmälle. Innovatiivisuus lisääntyy, kun
asukastuvan ja työkeskuksen työntekijät toimivat
yhdessä erilaisten asiakkaiden kanssa (kuva 13).
Asukastuvan ja kehitysvammaisten työkeskuksen
yhteistyö edistää asukkaiden suvaitsevaisuutta ja
yhteisöllisyyttä.
Tietotaidon jakaminen
Kumppanit oppivat toisiltaan uusia toimintamalleja, joita voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.
ATK-osaamista voidaan jakaa ja asukastuvan tietokoneosaajat voivat auttaa työkeskuksen työntekijöitä heidän tietoteknisissä ongelmissaan. Työntekijöiden ihmissuhdetaidot paranevat yhdessä
toimien. Hankintaosaaminen kehittyy, kun asukastupa voi hyödyntää työkeskuksen osaamista.
Työturvallisuus
Kun kumppanit toimivat samassa tilassa, on heistä tukea toisilleen vaara- ja hätätilanteissa sekä
mahdollisten uhkatilanteiden ennaltaehkäisyssä.
Yhtenevät ja ajantasaiset turvallisuusohjeet, päihdetoimintamallit ja kriisisuunnitelmat helpottavat toimintaa rinnakkain.
Työtehtävien jakaminen
Asukastuvan työntekijät voivat toimia esimerkiksi kehitysvammaisen työparina ohjaamassa
ja tukemassa (kuva 13). Työkeskuksen kehitysvammaiset asiakkaat saavat mielekästä tekemistä
valmistaessaan asukastuvalle leivonnaisia kahvin
keralla myytäväksi tai auttamalla muita asiakkaita
tietotekniikassa.
Resurssien jakaminen
Ohjaajat pystyvät lyhytaikaisesti sijaistamaan toi-
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siaan. Asukastupaa ei tarvitse välttämättä sulkea,
jos tuvan työntekijällä on tarve käydä asioimassa.
Hankintakustannukset pienenevät, mikäli asukastupa ja työkeskus voivat vuorotella hankinnoissa
tai jakaa kustannuksia. Toiminnan suunnittelu ja
toteutus monipuolistuvat ja mahdollistuvat esimerkiksi yhteisten juhlien ja retkien osalta. Päiväretkelle voidaan vuokrata yhteinen bussi, jolloin
bussikulut puolittuvat.
Asukastuvan ja työkeskuksen kumppanuudesta on tehty nelikenttäanalyysi. Toiminnallisen
kumppanuuden hyödyntäminen ja tilojen yhteiskäytön tehostamisen on jatkuvaa kehittämistyötä
muuttuvassa toimintaympäristössä.
Nilsiän verkostomalli
Nilsiän asukastupa, Leivontupa on toiminut vuodesta 2012 asti Sininauhaliiton käynnistämänä
projektina, mikä loppui vuonna 2013. Kolmannen sektorin toimijat ovat tuottaneet toimintaa
itsenäisesti. Asukastuvalle on todettu olevan suuri
tarve ja asukastupa siirtyy osakasi Kuopion kaupungin asukastupaverkostoa keväällä 2014.
Leivontuvalla on ohjausryhmä, joka toimii myös
työllistetyn asukastupaohjaajan tukena. Ohjausryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja
joku ohjausryhmän jäsenistä käy tuvalla päivittäin. Asukastupaohjaajan lisäksi tuvalla työskentelee kuntouttavassa työtoiminnassa olevia
työntekijöitä. He työskentelevät vuoroviikoin
seurakuntakodin, Kirpputori Sopukan sekä Leivontuvan tehtävissä. Näin työntekijät oppivat
uutta ja työ on mielekkään vaihtelevaa. Asukastupaohjaaja toimii näiden työkokeilijoiden ohjaajana ja vastaavasti asukastuvan ohjausryhmä tukee
asukastupaohjaajaa.
Nilsiän asukastupa on luonut projektitoimintansa aikana jo paljon toimintakumppanuuksia.
Asukastuvalla toimii mm. kaupungin nuorisopalvelut, sosiaalityö sekä eri järjestöt ja toimijat.
Verkosto on hyvin laaja ja monipuolinen. Nilsiän
alueen toimijat näkevät asukastupatoiminnan
tuomat hyödyt alueelle. Tulevaisuudelle on suunniteltu kumppanuutta myös kehitysvammaisten
työkeskuksen kanssa.

Asukastupaverkoston kumppanuusmallit SWOT-analyysi
Yleinen kuvaus
VAHVUUDET
|
|
|
|
|

Merkittävä tuki monille työttömille, yksinäisille, eläkeläisille, kuntoutujille
Toimintana edullista
Palvelun alueellisuus
Mahdollisuus työllistää ja tukea vaikeasti
työllistyviä
Toimintamalli lisää suvaitsevaisuutta

MAHDOLLISUUDET
|
|

|

Tilojen tehokas käyttö
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
asuinalueen viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen
Yhteistyöverkoston kehittymisen merkittävä osa

HEIKKOUDET
|
|
|

Henkilöstön voimakas vaihtuvuus; vakituisen henkilökunnan puute
Aukioloajat
Verkostoyhteistyön organisoimisen ja ylläpitämisen vaikeus

UHAT
|
|
|
|

Kumppanuuksien ja yhteistyön kehittämisen hankaluus
Todellisten vaikutuksien todentamisen
vaikeus
Tilakustannukset n. 70 % kokonaiskustannuksista
Henkilökunnan asenteet

Yhdistettynä taloyhtiöt (kaikenlaiset) & asukastupa
VAHVUUDET HEIKKOUDET
|
|
|

Mahdollisten ylimääräisten yhteistilojen
hyötykäyttö
Yhteisöllisyyden luoja
Turvallisen ympäristön synnyttäjä

MAHDOLLISUUDET
|
|

Asukkaiden talkoohengen synnyttäjä
Paikallistoiminnan kehittäjä

HEIKKOUDET
|
|

Vakihenkilöstön rekrytoiminen
Vastuukysymykset

UHAT
|
|

Organisoijien puute
Taloyhtiöiden ja kiinteistön omistajien
asenne
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Kumppanuus päiväkeskustoiminta/työkeskus & asukastupa
VAHVUUDET
|
|
|

|

|

Monipuolistaa puhtaasti laitosmaista toimintaa
Hyvä tilaratkaisu alueilla joissa ei vielä ole
asukastupaa = vuokrasäästöt
Tuvalla kohtaavat sekä päiväkeskuksen asiakkaat, että asukastuvan asiakkaat – rikastaa molempien ryhmien asiakkaita
Asukastupa tarjoaa työntekomahdollisuuksia kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille
Suvaitsevaisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

HEIKKOUDET
|
|

Toiminnan organisoimisen vaikeus yhteistyötahojen kanssa
Toiminnan jalkauttamisen ja sen edelleen
kehittämisen hitaus

MAHDOLLISUUDET
|
|
|
|

Tilojen tehokas käyttö
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Uusien vapaaehtoistyömallien synnyttäminen apua tarvitsevien lähelle
Päiväkeskuksen asukkaille mielekästä tekemistä.

UHAT
|
|
|
|

Kumppanuuksien ja yhteistyön kehittämisen hankaluus
Todellisten vaikutuksien todentamisen vaikeus
Lyhyet työsuhteet
Henkilöstön asenteet

Kumppanuus kirjasto & asukastupa
VAHVUUDET
|
|
|

Tilojen tehokas käyttö
Kirjaston vahva asema osana hyvinvoinnin
edistämistä
Yhdistämällä asukastupa ja kirjasto voidaan saada aikaan yhtäältä sosiaalisempi ja
toisaalta monipuolisempi kirjasto sekä asukastupa

MAHDOLLISUUDET UHAT
|
|
|
|
|
|
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Tilojen tehokas käyttö
Helpommin lähestyttävän tilan perustaminen; kirjasto vanha tunnettu tila
Uudenlaiset, hyvinvointia edistävät yhteisöllisyyteen pyrkivät toiminnot
Muidenkin kuin kirjojen, levyjen yms. lainaamisen organisoiminen
Pidemmät aukioloajat
Henkilöstön monipuolinen osaaminen

HEIKKOUDET
|

|

Tilalliset ratkaisut vaativat paljon työtä;
hiljainen lukusali yms. joita kirjastot vaativat
Toimivan mallin puute

UHAT
|
|
|
|

Erilaisten häiriötekijöiden muodostuminen
Kumppanuuksien ja yhteistyön kehittämisen hankaluus
Henkilöstön sopeutuminen
Yhteistyön onnistuminen

Kumppanuus nuorisotalo & asukastupa
VAHVUUDET
|

|

|
|

Tilojen tehokas käyttö; nuorisotoimi illalla, asukastupatoiminta päivällä = vuokrasäästöt
Asukastupatoiminnan kehittyminen tunnetuksi osaksi kaupungin tarjoamia palveluita
”Joka iikan yhteinen tila” – ajatus
Monipuolinen toimintatila

MAHDOLLISUUDET
|
|
|

HEIKKOUDET
Vankkaan nuorisotoiminnan kenttään integroitumisen vaikeus
Henkilökunnan erikoistuminen saattaa
vaikeuttaa yhteistyötä

|
|

UHAT

Tilojen tehokas käyttö
Uudenlainen tilamalli
Kun toimintoja yhdistetään, saattaa kynnys asukastupia kohtaan madaltua

Henkilökunnan negatiivinen asenne yhteistyötä kohtaan

|

Kumppanuus seurakunta & asukastupa
VAHVUUDET
|

|
|
|

Tilojen tehokas käyttö; seurakunta toimii
joka tapauksessa päivisin (esim. diakoni,
joka toimii usein yksin päivisin) = vuokrasäästöt
Henkilöstön turvallisuus paranee
Asukastupatoiminta voi madaltaa kynnystä
seurakuntaa kohtaan
Tilassa voivat kohdata monenlaiset ihmiset

MAHDOLLISUUDET
|
|
|
|

Uudenlaiset toimintamuotojen kehittyminen
Toiminnan monipuolistuminen
Kirkon tuleminen lähemmäksi suurta yleisöä
Yhteiset asiakkaat

HEIKKOUDET
Joissakin tapauksissa seurakunta saatetaan
mieltää myös etäännyttävänä
Talousasioiden hoitaminen kaupungin ja
seurakunnan väillä

|
|

UHAT
|
|

Joissakin tapauksissa vaikea löytää tilaa ja
aikaa (nuorisotoimi)
Totuttujen toimintatapojen muuttaminen

Hy v i nvo i nni n e d i st ä m i se n l aut ak un t a | Kuo p i o n k aup un k i |

K an s alai s t o i m i n n an ak t i vo i n t i

41

Kumppanuus koulu & asukastupa
VAHVUUDET
|
|
|

Uudenlaisten toimintamuotojen kehittyminen mahdollista
Liikuntatilojen laajempi hyötykäyttö
Iltapäiväkerhojen yhdistäminen asukastupatoimintaan, esim. vapaaehtoistyön kehittäminen (satujen luku, läksyjen teko,
mummotoiminta yms.)

MAHDOLLISUUDET
|
|
|

|

|

Koulutilojen hyötykäyttö myös iltaisin
Toiminnan monipuolistuminen
Kehittää esimerkiksi vanhusten osallistumista iltapäiväkerhojen ohjaustoimintaan;
satujen lukeminen tms.
Joillakin kouluilla vahtimestari toimii
muutenkin; olisiko yhdistettävissä asukastuvan pyörittämiseen?
Tyhjenevien koulujen tilojen uutta käyttöä

HEIKKOUDET
|
|

Suurten koulutilojen vartiointi yms. jota
aktiivinen iltapäivä/iltatoiminta vaatisi
Koulujen kuormittuminen

UHAT
|
|
|

Tilojen päällekkäiskäyttö kysymys
Koulujen niukat tilaresurssit
Henkilökunnan negatiivinen asenne yhteistyötä kohtaan

Kumppanuus vuokrataloyhtiön harrastetilassa (esim. Niiralan kulma) &
asukastupa
VAHVUUDET
|
|
|
|

Tilojen tehokas käyttö; talojen kerhohuoneiden hyötykäyttö
Luo siteitä asukkaiden välille yhteisten tilojen käytön myötä
Harrastusmahdollisuuksien luominen
Päihdekäyttäytymisen vähentyminen
ja alueen turvallisuuden lisääntyminen

MAHDOLLISUUDET
|
|
|
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Päivärutiineiden aikaansaaminen
Toiminnan monipuolistuminen
Ihmisten yhteistoimintaan aktivoiminen

HEIKKOUDET
|
|
|

Tilan puute ja turvallisuus
Vastuutahon rooli ja yhteisen tilan hallinnointikysymykset
Asukkaiden vastustus (lisääntynyt liikennöinti, meteli, tupakointi, roskat)

UHAT
|
|

Vaativa asiakaskunta
Osaavan henkilökunnan rekrytoiminen

Yhdistettynä ostoskeskus & asukastupa
VAHVUUDET
|
|
|

Tilana turvallinen; vartiointi yms.
Helposti löydettävä ja lähestyttävä
Yhteistyön kehittäminen helpompaa

MAHDOLLISUUDET
|
|

Uudenlaisten sosiaalisten kohtaamistapojen luoja
Kiireisen ostoskeskuksen ”hidastaja” = läsnäolon mahdollistaja

HEIKKOUDET
|
|

Vilkas toimintaympäristö
Meluhaitat

UHAT
|
|
|

Tilavuokrien kalleus
Ostoskeskuksen yrittäjien vastustus; sopiiko asukastupa kaikkien toimintaimagoon
Kilpailu yrittäjien kanssa esim. kahvilatoiminnassa

Kumppanuus päiväkoti & asukastupa
VAHVUUDET
|
|

Ikäluokkien yhdistyminen
Aktiivisten eläkkeelle siirtyneiden jalkauttaminen päiväkotitoimintaan

MAHDOLLISUUDET
|
|

Rikkaan toimintaympäristön luominen
niin lapsille kuin vanhemmillekin
Eräänlainen vara mummius/ukkius -malli

HEIKKOUDET
|
|

Vapaaehtoistyön organisoimisen vaikeus
Vastuun määrittämisongelmat

UHAT
|
|

|
|

Tilojen puute
Asukastupa liian vilkas toimintaympäristönä päiväkotitoiminnan yhteydessä; vaatisi rutinoitunutta päivätoimintaa
Turvallisuus
Henkilökunnan osaaminen
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|

4.4 Tavoitteellinen asukastupaja kylätaloverkosto

Asukastupaverkoston rakenne Kuopion keskeisellä kaupunkialueella on muotoutunut vuosien
aikana asukkaiden esittämistä toiveista lähtien.
Lähes kaikki toivotut asukastuvat on jo saatu
perustettua (kuva 14). Kuntaliitosten mukanaan

tuomat ”kylätalot” tuovat oman haasteensa kehittämiseen. Maaseudulla on myös lukuisa joukko
kylätalon tavoin toimivia taloja joiden ylläpitäjänä
saattaa toimia mikä tahansa paikallinen järjestö.
Uusien kuntaliitosten yhteydessä on huomioitava
ja varmistettava asukastupa/kylätaloverkoston tarpeellisuus tapauskohtaisesti.

KUVA 14
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|

4.5 Henkilöstörakenteen
kehittäminen

Asukastupien henkilöstörakenteessa on kokeiltu
vuodesta 2001 lähtien erilaisia toimintamalleja
(ks. sivu 18). Kaikissa malleissa on sekä hyvät että
huonot puolensa. Keskeisiä muuttujia ovat rekrytointiin, henkilöstöhallintoon, työnjohtoon, työmotivaatioon, työnantajan vastuuseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvät näkökulmat. Taustalla
vaikuttaa lisäksi lähes vuosittain muuttuva työllistämiseen liittyvä tukilainsäädäntö ja työvoimahallinnon painotukset.
Asukastuvan kaikkien työllistettyjen henkilöiden
olisi hyvä olla työnjohdollisesti yhden asukastupaesimiehen alaisuudessa. Kaupunkialueilla yhdelle
esimiehelle voisi kuulua kaksi asukastupaa ja maaseutualueilla pitkien etäisyyksien vuoksi yksi asukastupa. Esimies voisi olla kaupungin työntekijä
tai Setlementti Puijolan palkkaama. Asukastupaesimiehen työnantajasuhteesta riippumatta vuorovaikutus, luottamuksellinen kumppanuus sekä
yhteiset toimintamallit kumpaankin suuntaan
ovat onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.
Harjoittelijoiden ja työkokeilussa olevien työskentely edellyttää jokaiselle asukastuvalle vastuullisen työntekijän. Asukastuville pyritään myös
määrätietoisemmin työllistämään vajaakuntoisia
työntekijöitä.
|

4.6 Viranomaissäädökset

Asukastupia käsitellään kaupungin- sekä muussa viranomaishallinnossa kokoontumistiloina.
Eri viranomaisten toimintaa ohjaavassa lainsäädännössä ei ole yksiselitteistä määritelmää sille,
millaiset tilat luokitellaan kokoontumistiloiksi.
Pääsääntöisesti kaikille avoinna olevat asukastuvat ovat julkisia kokoontumistiloja. Joissakin

tapauksissa korttelituvat tai kylätalot voivat olla
tämän määritelmän ulkopuolella, mikäli käyttäjäkunta on ennalta määritelty. Jos tiloihin sisältyy
keittiö, tarvitaan terveystarkastajan hyväksyntä.
Asukastupa tarvitsee yleensä rakennus- tai toimenpideluvan paikallisesta rakennusvalvonnasta.
Lupa tarvitaan myös kun tilojen käyttötarkoitusta
muutetaan. Määräykset tulee selvittää tapauskohtaisesti.
Rakentamismääräyksistä asukastupia kokoontumistilana koskevat maankäyttö- ja rakennusasetus
(895/1999) 54§, jonka mukaan rakennus- tai toimenpideluvassa vahvistetaan suurin sallittu henkilöiden määrä. Rakentamismääräyskokoelman
(RakMK) osassa F2 määritellään rakennuksen
käyttöturvallisuus, ja enimmäishenkilömäärän
määräytymisperusteet kerrotaan luvussa 4 ”kokoontumistilan turvallisuus”. Kokoontumistilan
tulee täyttää esteettömyysvaatimukset, jotka on
määritelty RakMK F1. Paloturvallisuudesta on
määrätty erikseen RakMK E1.
Asukastuvasta on tehtävä myös terveydensuojelulain mukainen ilmoitus, josta on säädetty
Terveydensuojeluasetuksella (1280/1994). Jos
asukastuvalla on ravitsemustoimintaa, siitä on
säädetty lailla majoitus ja ravitsemustoiminnasta
(308/2006). Joitakin asukastuvalla tapahtuvia toimintoja voi koskea kokoontumislaki (530/1999)
tai erityisryhmien yhteistyökumppanuuteen liittyvää lainsäädäntöä.
Työllistämiseen ja henkilöstöhallintoon liittyy huomattava määrä lainsäädäntöä. Erityisesti
työllistämiseen liittyvä lainsäädäntö on nopeasti
muuttuvaa (esim. nuorisotakuu, pitkäaikaistyöttömät ja erityisryhmät). EU-lainsäädännöllä
ohjataan rahoituksia, joiden avulla toimintaan
on saatavissa esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta ulkopuolista rahoitusta.
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5. TALOUDELLISET NÄKÖKULMAT
|

Tilakulut
| Asukastupatoiminnan kustannusrakenteessa suurin yhtenäinen kuluerä kaupungin näkökulmasta on vuokrakustannus. Kumppanuusmalli pienentää suhteellisia kustannuksia.
| Kansalaistalot ja asukastuvat perustetaan osana palveluverkoston kehittämistä ja rahoituksesta vastaa kaupunki. Korttelituvat ja kylätalot perustetaan toimijalähtöisesti, mutta kaupunki
voi tukea toimintaa avustuksin

|

Toimintakulut
| Toimintaa tuottavat pääasiallisesti yhteisöt, järjestöt, viranomaiset ja kaupunki sekä Setlementti Puijolan kautta rekrytoidut työllistetyt. Toiminnan tuottamisen kustannukset ovat
hyvin pienet kustannusten kokonaisrakenteessa. Kehitteillä on yhteistyöyhteistyömalleja,
joilla hyvinvointia edistäviä palveluja voitaisiin kanavoida asukastupien kautta lähelle asukkaita.
| Toimintakustannukset ovat käytännössä tilojen päivittäiseen ylläpitoon, sanomalehtiin, tietokoneisiin ja pieniin tarvehankintoihin liittyviä. Uusien tietoteknisten laitteiden hankkiminen saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa kustannuspaineita, mikäli esim. yliopiston tai kaupungin kautta saatavien laitteiden saanti tyrehtyy.
| Järjestöyhteistyön kehittäminen liittyy paikallistalouden toimintamallien kautta myös kaupungin myöntämiin avustuksiin sekä muihin mahdollisiin rahoituslähteisiin.

|

Henkilöstökulut
| Strategisen tason kehittäminen ja ohjaus tapahtuu kaupungin koordinoiman Yhteistyö- ja
kehittämisryhmän tasolla. Tällä tasolla tehtävä työ kuuluu kyseisistä tehtäväalueista vastaavien asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden tehtävänkuvaan.
| Käytännön toiminnan koordinoinnin ja ohjauksen henkilöstökulut jakaantuvat kaupungille
tai palveluntuottajalle riippuen kumppanus- ja henkilöstörakenteesta. Ohjaukseen kohdentuvat kustannukset on käytännössä katettava kaupungin asukastupatoiminnan budjetista.
Setlementti Puijola ei yleishyödyllisenä toimijana saa rahoitusta muualta.
| Asukastupaverkostossa työllistyy vuosittain noin 128 henkilöä, jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä, työkokeilijoita, harjoittelijoita ja vastaavia. Normaaliaikana jokaisella arkisin 7–8 tuntia
auki olevalla asukastuvalla on kerrallaan työssä 4–7 lyhytaikaista työntekijää, jotka työskentelevät kahdessa vuorossa.
| Tuvilla (11 tupaa) on tietokoneita käytössä yhteensä noin 60 kappaletta ja laitteiden ylläpito
työllistää jatkuvasti yhden henkilön, jonka toimipiste on Petosella.
| Asukastuville voidaan nykyrahoituksella työllistää vain korkeimpaan palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä 20 tunnin viikkotyöajalle. Kuukausipalkan pienuus, joka on bruttona noin
850e/kk, rajoittaa pois huomattavan osan työhön halukkaista ja kyvykkäistä.
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|

5.1 Tilat

Asukastupatoiminnan kustannusrakenteessa suurin kaupungille kohdentuva yhtenäinen kuluerä
on vuokrakustannus. Kansalaistalot ja asukastuvat kuuluvat jo nykyisin palveluverkostorakenteeseen ja rahoituksesta vastaa kaupunki. Korttelituvat ja kylätalot perustetaan toimijalähtöisesti,
mutta kaupunki voi tukea toimintaa avustuksin.
Toimipisteiden perustamisvaiheessa tehdään tarpeellisella laajuudella toiminnan tarve- ja kumppanuustarkastelu. Tavoitteena on tuottaa toimintaa ja hyödyntää tiloja kumppanuusmallin
mukaisesti. Tilojen tehokas päällekkäis- tai rinnakkaiskäyttö myös palvelualueiden kesken alentaa suhteellisia tilakustannuksia. Kumppanuus
lähentää ja tutustuttaa eri asukasryhmiä toisiinsa
ja tuo toimijoille monia synergiaetuja.
Tiloilla on oltava joku pääkäyttäjä riippumatta tilojen tuottamistavasta. Päävuokralaisen vastuulla

on huolehtia tilojen kunnosta yhdessä omistajan
kanssa. Kumppanuusmallissa tilakustannusten
mahdollinen jakaminen kumppanien kesken
on sovittava. Asukastupatoiminnan hyöty päävuokralaiselle on todettu joissakin tapauksissa
niin merkittäväksi, että asukastupatoiminnalta
ei peritä vuokraa. Asukastupa on tällöin integroitunut osaksi tilojen pääkäyttäjän toimintaa
(Puijonlaakson palvelukeskus, Karttulan työkeskus, Vehmersalmen päiväkeskus). Asukastupatoiminnan tilat on luokiteltu päätoimintaa tukeville
ulkopuolisille käyttäjille maksuttomaksi, mikäli
tuotettu palvelu on kaikille avointa. Asukastiloja
ei tämän vuoksi luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. Kun yhteiskäyttöisiä tiloja suunnitellaan, on
tämä esimerkiksi tilojen valvontaan vaikuttava
näkökulma myös huomioitava. Myös lähistöllä
sijaitsevat muut palvelut voivat olla asukastuvan
kanssa verkostossa. Alla olevassa kuvassa (kuva
15) on tarkasteltu Päivärannan palvelurakennetta
(tilanne 2011).

Kuva 15. Päivärannan lähipalvelut ja mahdolliset asukastuvan sijoittamispaikat kartalla.
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|

5.2 Toiminta

Asukastuvat ovat avoimia kohtaamispaikkoja.
Samalla ne tarjoavat tiloja kaikentyyppisille toiminnan tuottajille. Toimintaa tuottavat pääasiallisesti paikalliset asukkaat, Setlementti Puijolan
palkkaamat työllistetyt, järjestöt, viranomaiset ja
kaupunki.
Toiminnan tuottamisen kustannukset ovat tämän
vuoksi asukastupien kustannusten kokonaisrakenteessa marginaaliset. Vahvistuvana muotona
asukastuvilla on Terve Kuopio -kioskin kautta
koordinoituva asukkaiden terveyden edistämiseen
suuntautuva toiminta. Tähän haetaan parhaillaan
kumppanuusmallia terveyden edistämisen järjestökentän kanssa.
Toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat käytännössä tilojen päivittäiseen ylläpitoon, sanomalehtiin, tietokoneisiin ja pieniin tarvehankintoihin liittyviä. Tuvilla tarjottavien kahviotuotteiden
hinnoittelu on varsin edullinen, mutta kahvikassojen tuloilla katetaan käytännössä myös pientä
toimintaa ja hankintoja.
|

5.3 Henkilöstö

Asukastupatoiminnasta aiheutuvien henkilöstökustannusten kokonaismäärä ja kustannuksista
vastaava taho riippuu käytössä olevasta henkilöstörakenteen mallista. Pääasiallisina vastuutahoina
on joko kaupunki tai asukastupien palveluntuottaja (käytännössä Setlementti Puijola Ry). Henkilöstörakenteen vaihtoehtoisia malleja on tarkasteltu kappaleessa 3.3. Henkilöstöstä aiheutuvat
kustannukset voi jakaa henkilöstön tehtävien ja
toimintatason laadun mukaan kolmeen kategoriaan: Toiminnan koordinointi ja ohjaus strategisella tasolla, käytännön toiminnan kehittäminen
ja koordinointi kumppanuusverkostossa sekä asukastupien työllistetyn henkilöstön kustannukset.
Strategisen tason koordinointi ja ohjaus tapahtuu yhteistyö- ja kehittämisryhmän tasolla
kumppanuusverkostossa. Tällä tasolla tehtävä
työ on osa kyseisistä tehtäväalueista vastaavien
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Kuva 16: Asukastupatoiminnan peruslähtökohdat

asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden tehtävänkuvaa ja palkkakulu kohdentuu paremminkin
kyseiseen tehtäväalueeseen kuin asukastupatoimintaan. Kansalaistoiminnan aktivoinnin kehityspäällikön tehtävänkuvassa asukastupien kehittämiseen ja koordinointiin kuluvan työn osuus
olisi laskettavissa.
Käytännön toiminnan koordinoinnin ja ohjauksen henkilöstökulut jakaantuvat kaupungille
tai palveluntuottajalle riippuen henkilöstörakenteesta. Käytännössä ohjaukseen kohdentuvat kustannukset on katettava pääosin kaupungin asukastupatoimintaan kohdentamista varoista, koska
Setlementti Puijola ei yleishyödyllisenä toimijana
saa rahoitusta muualta. Henkilöstökustannuksia
tuetaan jonkin verran työvoimahallinnon kautta. Kaupungin kustannusvastuun näkökulmasta
ajatellen olisi mielekästä kehittää uusia rahoitusja henkilöstömalleja joilla asukastuville saadaan
jatkuvassa työsuhteessa olevaa ammattitaistoista
henkilökuntaa.
Ratkaisuksi on esitetty kaupungin palveluksessa
vielä olevien, uudelleen sijoitettavien työllistämistä ainakin osatyönä asukastupien ohjaustoimintaan. Sopiva määrä eri alojen ammattitaitoisia
henkilöitä voisi kehittää asukastupien kumppa-

nuustoimintaa tuloksekkaasti myös osa-aikaisesti
palkattuna. Mallin kehittämiselle on kaupungin
henkilöstön sisäisestä palkkakustannusten jakamisesta johtuvia esteitä. Ratkaisu vaatisi kyseisen
henkilöstöryhmän työssä jatkamisen uudenlaista
ajattelu- ja rakennemallia konsernitasolla.
Asukastupaverkostossa työllistyy vuosittain
noin 130 henkilöä, jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä, työkokeilijoita, harjoittelijoita jne.
Jokaisella arkisin 7–8 tuntia auki olevalla asukastuvalla on kerrallaan 4–7 työntekijää, kahdessa
vuorossa työskennellen. Setlementti Puijola on
mallintanut työllistettyjen rekrytoinnin, edelleen
ohjauksen ja raportoinnin mallit. Monia pitkäaikaistyöttömiä siirtyy vuosittain asukastupien
valmennuksen kautta työelämään tai opintoihin.
Matalan profiilin asukastupatyö ja henkilökohtainen ohjaus on pitkäaikaistyöttömälle monin
tavoin turvallinen vaihtoehto. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja eteneminen jatkopolulle on
mahdollista heikossakin tilanteessa oleville henkilöille. Asukastupien työntekijöitä voidaan ohjata
työskentelemään myös asukastuvan ulkopuolelle
joihinkin toimipisteisiin (esim. leikkipuisto, puutyöpaja, yhteistyökeittiö tai kumppanin muu toimitila).

Pitkäaikaistyöttömien palkkakustannukset saadaan pääosin työvoimahallinnon kautta. Työllistettyjen rekrytointi haastatteluineen sekä heidän
työnsä ja henkilökohtaisen kehittymisensä ohjaus vaatii ammattitaitoista henkilökuntaa. Monimuotoinen palkkarakenne sekä työvoimahallinnon suuntaan tapahtuva raportointi edellyttää
erityisosaamista sekä henkilöstöpanoksia.
Asukastuville voidaan nykyrahoituksella työllistää vain korkeimpaan palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä 20 tunnin viikkotyöajalle. Tämä
joukko on vain pieni osa työttömistä ja pitkäaikaistyöttömistä. Tästä aiheutuva kuukausipalkan
pienuus, joka on bruttona noin 850e/kk rajoittaa
pois osan työhön halukkaistakin. Välillä asukastuvilla on siis todellinen työvoimapula.
Jos rahoitusta olisi enemmän, voitaisiin palkata myös kuusi tuntia päivässä tekeviä tai 60 %
palkkatukeen oikeutettuja, mahdollinen työllistettävien joukko laajenisi merkittävästi. Tällöin
päästäisiin valitsemaan kullekin tuvalle sopivia
työntekijöitä (esim. nuorisotyö, askarteluohjaus).

Linnantuvan avajaiset 19.8.2011. Kuva Riitta Katajamäki
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6. TAVOITE 2020
|

|

|

|

|

|

Tilahallinto
| Mahdollisimman moni asukastupa pyritään tulevaisuudessa perustamaan kumppanuusmallilla kaupungin olemassa olevien tilojen käyttöä tehostamalla.
Verkosto
| Taajama-alueella asukastupa tai korttelitupa on kaikkien asukkaiden jalkaisin saavutettavissa. Saavutettavuus edellyttää ympäröivän kaupunkirakenteen ja tilojen esteettömyyttä. Maaseutualueella kylätalo tai vastaava kokoontumistila tulisi olla ”kohtuullisesti saavutettavissa”.
Asukastupa- ja kylätaloverkosto on keskeinen osa hyvinvointia edistävän palvelutuotannon
toiminta-alustaa.
Toiminta
| Toiminta on monipuolista sekä laadullisesti että määrällisesti. Asukastupien kautta ohjautuva hyvinvointia edistävien palveluiden tuotanto on mallinnettu. Palveluita tuottavat kaupunki ja kolmas sektori yhteistyössä. Järjestöyhteistyö, järjestöjen tehtävät ja sen edellyttämät tukirakenteet on mallinnettu ja käytössä.
Henkilöstö
| Asukastupien kautta tuotettavaa toimintaa ohjaa vakinaisen henkilöstön motivoitunut ja
ammattitaitoinen verkosto.
Talousvaikutukset
| Asukastupien määrän kasvusta aiheutuvat ylläpitokustannukset näkyvät kaupungin talousarviossa hienoisena kasvuna. Vastapainona toiminta tuottaa säästöjä kaupungin perusturvan
ja terveydenhuollon alueella.

6.1 Tilahallinto

Tilakeskus vastaa asukastupatilojen järjestämisestä vuodesta 2011 alkaen. Tavoitteena on, että
mahdollisimman moni asukastupa pystytään tulevaisuudessa sijoittamaan kaupungin omistamiin
tiloihin kustannustehokkaasti muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Vuonna 2013 kolme asukastupaa toimii yksityiseltä vuokratuissa entisissä
postin tiloissa. Kansalaistoiminnan yksikkö toimii tilapalvelun tilaajana ja koko asukastupatoiminnan prosessin ohjaajana22.
|

6.2 Verkosto

Asukastupaverkosto palvelee omalta osaltaan kaupungin strategian, valtakunnallisten terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen sekä WHO:n Healthy
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Cities verkoston 2020 asettamien tavoitteiden
toteutumista. Julkisten palvelujen perinteiset
verkostot ovat vaarassa rapautua tulevaisuudessa. Asukastupaverkosto ja sitä täydentävä korttelitupaverkosto vastaavat tähän ja ovat kaikkien
taajama-alueella asuvien kuopiolaisten jalkaisin
saavutettavissa ja haja-asutusalueella kohtuullisen
matkan päässä. Kuvassa 14 esitetty tavoitteellinen
asukastupaverkosto keskeisellä kaupunkialueella.
|

6.3 Toiminta

Toiminnan laatu ja määrä on kehittynyt ja vakiintunut. Asukastupien kautta ohjautuva hyvinvointia edistävien palveluiden tuotanto on mallinnettu. Palveluita tuottavat yhteistyössä sekä kolmas
sektori että kaupunki. Asukkaille asukastuvat
ovat osa turvallista elinpiiriä, josta löydetään tu-

kea arjen haasteisiin. Asukastupien toiminnassa
otetaan huomioon kaikille ikäryhmille ja haasteellisissa elämäntilanteessa oleville asukkaille
suunnattu toiminta ja tekeminen. Erityishuomiota kiinnitetään koulujen loma-ajan toimintaan
etenkin alueilla, joilla asuu paljon lapsiperheitä.
Asukastuvat kasvattavat myös osaltaan asuinalueiden vetovoimaa lisäämällä mm. turvallisuutta,
ehkäisemällä syrjäytymistä ja lisäämällä alueiden
yhteisöllisyyttä.

tokuntien henkilöstökustannuksia ja resursseja
jaetaan parhaan kokonaistuloksen näkökulmasta toimijoiden kesken. Asukastuvat ovat kanava
keveiden peruspalvelujen tuottamiseen. Varhennetulle eläkkeelle siirtymisvaarassa olevien henkilöiden työllistyminen asukastuville on mallinnettu joustavaksi, nykyisen työnantajan tarpeita,
työntekijän motivaatiota ja asukastupatoiminnan
resursseja tukevaksi toimintamalliksi.

Asukastupien kautta kanavoituva toiminta kehittyy kaupungin, yhteistyökumppaneiden ja luottamushenkilöiden yhdessä asettamien laadullisten kriteerien mukaan.

|

Toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta
haastavinta nykynäkökulmasta on työntekijöiden
vaihtuvuus, koska toiminnan laatu on vahvasti sidoksissa työntekijöiden taitoon ja sitoutumiseen.
|

6.4 Henkilöstö

Asukastupien toimintaa ohjaa vakinaisten henkilöiden motivoitunut ja ammattitaitoinen verkosto. Työllistetyt ja kolmannen sektorin toimijat
täydentävät asukastupien kautta kanavoituvaa
hyvinvointia edistävää palvelutuotantoa. Hallin-

6.5 Talousvaikutukset

Asukastupien määrän kasvusta aiheutuvat ylläpitokustannukset näkyvät kaupungin talousarviossa
hienoisena kasvuna (lisäys vuoden 2013 tasossa
noin 150 000€ ilman henkilöstökuluja). Vastapainona toiminta tuottaa säästöjä kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon alueella.
Ikääntyvät asuvat tilastojen mukaan vertailukaupunkeja kauemmin tyytyväisenä ja turvallisesti kodeissaan asukastupaverkoston välityksellä
ohjattavien palvelujen ja alueen asukaspohjaan
rakentuneen yhteisöllisyyden turvin. Syrjäytyminen ja erityisesti nuorten ongelmien kasvu on
saatu taittumaan. Kuopiolaiset asuinalueet ovat
viihtyisiä sekä vetovoimaisia ja asuntojen arvo on
säilynyt.

Ruokailua Länsi-Puijon asukastuvalla. Kuva Reijo Taavitsainen
Hy v i nvo i nni n e d i st ä m i se n l aut ak un t a | Kuo p i o n k aup un k i |

K an s alai s t o i m i n n an ak t i vo i n t i

51

7. ETENEMIS- JA TOIMENPIDESUUNNITELMA
|

|

|

|

|

|

|

|

Asukastupaverkosto
| ”Asukastupa kävelymatkan päässä” toteutuu jossain muodossa koko keskeisellä kaupunkialueella. Olemassa olevia toimipaikkoja ei lopeteta (TA-varaus, KH päätös ?), mutta ne voivat kumppanuuksien ja kaupungin palveluverkoston kehittymisen myötä muuttaa sijaintiaan tai muotoaan.
Toiminta
| Asukasyhdistysten ja muun kolmannen sektorin aktiivista roolia alueensa tiedottajana ja toimijana vahvistetaan ja tuetaan.
| Toiminnan sisältöä kehitetään paikallisista tarpeista lähtien.
| Asukastuvilla nostetaan monipuolisesti esille hyvinvointia edistävän toiminnan strategisesti
sovitut painopistealueet. Vuonna 2014 nämä ovat ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö sekä
näiden toiminnallisuus.
Kumppanuudet
| Kumppanuusverkostoa kehitetään ja toimintaa vahvistetaan sekä olemassa olevien että uusien kumppanuuksien osalta.
Henkilöstö
| Asukastupien päivittäisessä toiminnassa mukana olevaa asiantuntijoiden henkilöstömäärää
vahvistetaan resurssien puitteissa eri alojen ammattikuntien edustajilla. Tavoitteena on saada
vähintään yksi ammattimainen vastuuohjaaja kahta asukastupaa kohden, mikäli he ovat kokoaikaisia ja yksi vastuu ohjaaja yhtä asukastupaa kohden, mikäli he ovat osa-aikaisia.
Talous
| Kunkin vuoden keväällä tehtävän tarkennetun etenemissuunnitelman mukaan esitetään verkoston ja toiminnan kehittämiseen tarvittavat resurssit seuraavan vuoden talousarvioon.
Seuranta- ja mittaristo
| Toimintaa, kumppanuuksia ja asiakkuuksia seurataan päivätasolla ja raportoidaan neljännesvuosittain. Toiminnan mittariston hyväksyy hyvinvointityöryhmä. Toiminnasta tehdään
vuosittain sosiaalinen arviointi.
Vastuut
| Setlementti vastaa työllistetyn henkilöstön rekrytoinnista ja palkkaa työllistettyjä ohjaajia.
| Kaupunki ohjaa oman henkilöstönsä työpanosta ohjaukseen ja toiminnan järjestämiseen
| Setlementti raportoi vuosittain sosiaalisen tilinpidon muodossa edellisen vuoden toiminnasta sekä neljännesvuosittain tilastot toiminnasta.
| Kaupunki vastaa tupaverkoston kehittämisestä sekä toiminnan strategisten tavoitteiden
määrittelystä ja koordinoinnista yhteistyö- ja kehittämisryhmän kautta.

7.1 Asukastupaverkosto

Asukastupaverkostoa täydennetään olemassa olevien resurssien ja uusien kumppanuusmallien
puitteissa siten, että tavoite ”asukastupa kävelymatkan päässä” toteutuu jossain muodossa koko
keskeisellä kaupunkialueella. Olemassa olevia
toimipaikkoja ei lopeteta (TA-varaus), mutta ne
voivat kumppanuuksien ja kaupungin palveluverkoston kehittymisen myötä muuttaa sijaintiaan
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tai muotoaan. Kun jokin kaupungin jo olemassa
oleva tai suunniteltu palvelu otetaan tarkasteluun,
liitetään siihen selvitys mahdollisten yhteisöllisten
tilojen kytkemisestä toimintaan. Korttelitupien
syntymistä asukastupaverkostoa täydentämään
esimerkiksi kerrostalojen alakertaan tuetaan
toiminnallisesti. Korttelituvat otetaan mukaan
palvelutarjonnan kanaviksi alueiden todellisten
tarpeiden mukaan. Tavoitteellinen asukastupaverkosto esitetty kuvassa 14.

|

7.2 Toiminta

Asukastupien toiminta on alueiden todellisista
tarpeista nousevaa. Vahvistuvien toimijarakenteiden ja uuden henkilöstön tuella haetaan kunkin
alueen ja alueella asuvien ihmisten erityistarpeet.
Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön näkyminen
asukastuvilla osana perustoimintaa helpottaa asiakkaiden osumista keskustelu- ja vaikutusetäisyydelle. Asukasyhdistysten aktiivista roolia alueensa
tiedottajana ja toimijana vahvistetaan ja tuetaan.
Asukastuvilla tuodaan esille sekä ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä että niiden toiminnallista puolta. Toiminnan sisältö nousee paikallisista
tarpeista.
Kunkin vuoden toiminta raportoidaan seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä (Sosiaalinen tilinpäätös). Edellisen vuoden toteutuman
pohjalta tarkistetaan kehittämissuunnitelma seuraavalle vuodelle ja määritellään tarpeelliset taloudelliset ja toiminnalliset resurssit. Vuosittainen
toiminta on esitetty vuosikellossa (liite 4).
|

7.3 Kumppanuudet

Kumppanuusverkostoa kehitetään ja toimintaa
vahvistetaan sekä olemassa olevien että uusien
kumppanuuksien osalta. Terve Kuopio -kioskin
toimintaa mallinnetaan ja jalkautetaan tulevaisuudessa enemmän terveysalan järjestöjen kautta
ohjautuvaksi. Tämä vaatii yhteistyötä ja viestinnän sekä toimintamallien kehittämistä kaupungin
palvelutuotannon, kolmannen sektorin ja Setlementin välillä. Terve Kuopio -kioskin toiminnan
jalkauttaminen osaksi kaupungin henkilöstön
toimintamallia on käynnissä perusterveyden palvelualueen puolella.
Kun asukastupien ohjaajaverkostoon on saatu lisää ammattimaista henkilökuntaa, voidaan tietoa
ja osaamista jakaa myös verkoston sisällä verkostotapaamisten ja asukastupien välillä tapahtuvan
toiminnallisen henkilöstökierron avulla. Kaikki
osaaminen ja tieto tulee olla kierron tuloksena
kaikkien toimipisteiden kautta tarpeen mukaan
jalkautettavissa.

Asukastupatoiminnan kehittämis- ja suunnitteluryhmä jatkaa nykyisellä mallilla. Ryhmää
vahvistetaan kulloisenkin tarpeen mukaan ulkopuolisilla henkilöillä, esimerkiksi asukas- tai kaupunginosayhdistyksen edustajilla. Asukastuvilla
vakituisesti toimivan kaupungin henkilökunnan
olisi hyvä vuorotellen osallistua kehittämisryhmän kokouksiin henkilöstön sitouttamiseksi verkoston toimintaan.
|

7.4 Henkilöstö

Asukastupien päivittäisessä toiminnassa mukana
olevaa asiantuntijoiden henkilöstömäärää vahvistetaan resurssien puitteissa eri alojen ammattikuntien edustajilla. Tavoitteena on saada vähintään yksi ammattimainen vastuuohjaaja kahta
asukastupaa kohden, mikäli he ovat kokoaikaisia
ja yksi vastuu ohjaaja yhtä asukastupaa kohden,
mikäli he ovat osa-aikaisia. Ohjaajien osa-aikaisuus voisi toteutua myös kehittämällä vakituisen
henkilöstön tehtävänkuvaa asiakashakuisempaan
suuntaan. Osan perushenkilökunnasta pitäisi
tulevaisuudessa jalkautua kohtaamaan asiakkaita
asukastuville. Rakenne vaatii kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä, käytännön pilotointeja ja
hyvien mallien vakiinnuttamista. Myös kaupungin eri palvelualueilta jalkautuu kaupungin työntekijöitä asukastuville mahdollisuuksien mukaan
ja asukkaiden tarpeista lähtien.
Asukastupaverkosto toimii edelleen työllistettyjen ja harjoittelijoiden matalakynnyksisenä työkokeilupaikkana ja samalla työllistetyt toimivat
asukastuvilla entiseen tapaan tärkeässä roolissa
päivittäisen toiminnan tuottajina ja ylläpitäjinä.
Setlementti Puijola vastaa lyhytaikaisten työntekijöiden rekrytoinnista, ohjauksesta ja henkilöstöhallinnosta. Ammattimaisen henkilökunnan
näkyminen tuvilla nostaa tupien profiilia myös
työnhakijoiden silmissä.
Yhteistyötä Pohjois-Savon TE-toimiston kanssa
vahvistetaan. TE-toimiston, Kuopion kaupungin
ja Setlementti Puijoa ry:n toimijat tapaavat säännöllisesti 1–2 kertaa vuodessa. Työllistetyn asukastuvalle työllistymisen prosessia parannetaan
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ja selkeytetään. Asiakas ei vain käy eri paikoissa,
vaan koko prosessi tulee olemaan yhtenäinen: yhteinen asiakas ja yhteinen asiakkuusprosessi.
Työllistettyjen ohjausta ja tukea lisätään sekä heidän etenemismahdollisiin kiinnitetään erityistä
huomiota. Työllistetyille suunnitellaan erilaisia ja
eritasoisia työnkuvia yhteistyössä TE-toimiston
kanssa. Osa työtehtävistä on tavoitteellisempia
kuin osa. Työllistetyt ovat erilaisia, joten erilaiset
ja eritasoiset työtehtävät ovat tärkeitä työn mielekkyyden kannalta työllistetyille.
|

7.5 Vastuut

Kuopion Setlementti Puijola ry:n ja kaupungin
välisen sopimuksen mukaisesti Setlementti vastaa
työllistetyn henkilöstön rekrytoinnista ja palkkaa
työllistettyjä ohjaajia. Setlementti raportoi vuosittain sosiaalisen tilinpidon muodossa edellisen
vuoden toiminnasta sekä neljännesvuosittain tilastoi toiminnasta.
Kaupunki vastaa oman vakinaisen henkilöstönsä
työpanoksen ohjaamisesta riittävässä määrin asukastuville.
Kaupunki vastaa tupaverkoston kehittämisestä
sekä toiminnan strategisten tavoitteiden määrittelystä ja koordinoinnista yhteistyö- ja kehittämisryhmän kautta. Ryhmän valmistelema asukastupatoiminnan tilannekatsaus esitellään vuosittain
hyvinvointityöryhmälle ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle.
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Kaupunki vastaa asukastupatoiminnan tilojen perustamisesta, tarvittavista luvista sekä ylläpidosta
ja toiminnasta aiheutuvista peruskustannuksista.
|

7.6 Talous

Kunkin vuoden keväällä tehtävän tarkennetun
etenemissuunnitelman mukaan esitetään verkoston ja toiminnan kehittämiseen tarvittavat resurssit talousarvioon. Setlementti Puijolan ja kaupungin välinen sopimus tarkistetaan vuosittain.
|

7.7 Seuranta ja mittaristo

Toimintaa, kumppanuuksia ja asiakkuuksia seurataan päivätasolla ja raportoidaan neljännesvuosittain. Toiminnasta tehdään vuosittain sosiaalinen
arviointi. Toiminnan vaikuttavuuden arviointia
kehitetään kaupungin arviointimenetelmien kehittymisen mukaan.
Toiminnan mittareita ovat asukastupien määrän
lisäksi mm. asiakkaiden kävijämäärä ikä- ja sukupuoliryhmittäin, toiminnassa olevien yhteistyökumppanien laatu sekä määrä ja järjestettävien
ohjattujen toimintojen määrä.
Seuranta on osa kaupungin seuranta- ja arviointijärjestelmää.

8. VIESTINTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKO
|

Toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin liittyvä viestintä
| Asukastuvilla tapahtuvan toiminnan tuottamiseen ja järjestämiseen liittyvä viestintä.
| Viestintä yhteistyökumppanien ja verkoston välillä.
| Asiakkaille ja julkisuuteen kohdennettu viestintä.

|

Päätöksenteko ja siihen liittyvä viestintä
| Päätöksentekoon liittyvän viestinnän kantava voima on faktatieto tapahtuneesta tai luotettavasti tuotettu tieto suunnitellusta tai ennustettavissa olevasta toiminnasta.

Toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin liittyvä viestintä

la. Kumppaniverkostoon kuuluvat myös kaikki
kaupungin palvelualueet.

Viestintä epäonnistuu aina, paitsi joskus poikkeustapauksissa! Asukastupatoiminnassa on mukana lukuisa joukko erilaisia toimijoita, tahoja
ja tasoja. Jokainen toimipaikka on yksilöllinen,
toiminta on jopa päivätasolla joustavaa ja muuntuvaa. Asukastupatoiminta varsinaisena palveluna
ei ole lakisääteistä. Tämän vuoksi palvelu ei ole
asiakkaan näkökulmasta niin helposti ennustettavissa ja löydettävissä.

Sisäisen viestinnän rinnalla ja osittain päällekkäisenä käydään yhteistyökumppanien ja verkoston
kanssa jatkuvaa vuoropuhelua (2). Tämän viestinnän tärkeimpänä tavoitteena on palvelujen tuotantoon ja kehittämiseen liittyvän tiedonsiirron
onnistuminen. Kolmannen sektorin kumppanuus
asukastupien palvelutuotannon kehittämisessä on
tulevaisuudessa entistäkin keskeisemmässä roolissa ja siksi avoimen viestinnän merkitystä ei voi
liikaa korostaa. Keskustelun tulisi olla avointa
kaikkien kolmannen sektorin toimijoiden kesken
sekä kaupungin suuntaan. Tämä kaipaa vielä jäsentymistä.

Asukastupatoiminnan kaltainen muuntuva,
monitahoinen toimintaympäristö asettaa onnistuneelle viestinnälle erityisen suuria haasteita.
Viestinnässä onnistuminen on kuitenkin elinehto
toiminnan onnistumiselle. Kuvassa 17 on esitetty
yleisellä tasolla asukastupatoiminnan viestinnän
keskeisiä vuorovaikutuskanavia. Kaikilla kuvatuilla tahoilla on omat erityiset viestintävälineensä, kanavansa ja toimintamallinsa, jotka on tarkoituksenmukaista kuvata toimintakäytänteiden
kehittämisen yhteydessä.
Toiminnan tuloksekkuuden ja onnistumisen
kannalta tärkein viestinnän osa-alue kytkeytyy
asukastuvilla tapahtuvan toiminnan tuottamiseen
ja järjestämiseen (1.). Mikäli toiminta ei ole laadukasta tai se ei vastaa asiakkaiden tarpeisiin, ei
muille viestintäkanaville ole olemassa materiaalia
ja toimeksiantoja. Tästä arjen sisäisen viestinnän
kokonaisuudesta on suurin vastuu palvelun pääkoordinoijalla eli Setlementti Puijolalla sekä toiminnassa mukana olevilla yhteistyökumppaneil-

Asukastupatoiminnasta tiedottaminen kuuluu
myös osaksi kaupunkikonsernin julkista viestintää. Kanavia ovat kaupungin pääverkkosivut,
kaupunkikonsernin sisäinen viestintä sekä palvelualueiden eri viestintämateriaalit. Asukastupatoiminnan yleisenä tiedottamisen kanavana konserniviestinnän suuntaan toimii kansalaistoiminnan
aktivoinnin yksikön sisäisestä viestinnästä vastaava henkilö. Kunkin palvelualueen on kuitenkin
vastattava oman sektorinsa osalta viestinnän kanavoimisesta omille kohderyhmilleen. Viestintää
kaupungin, asukastuvan henkilöstön ja tuvilla
toimivien tahojen kesken tiivistetään ja sujuvoitetaan koko ajan.
Asiakkaille ja julkisuuteen kohdennetusta viestinnästä (3.) jakaantuu vastuu koko laajalle toimintakentälle. Keskeisessä roolissa viestinnän sisäl-
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Kuva 17. Asukastupatoiminnan viestinnän keskeiset vuorovaikutuskanavat.

löllisestä ja ajankohtaisesta tuottamisesta on aina
toiminnasta kulloinkin vastaava taho. Tuottaja voi
olla kaupunki, Setlementti tai joku muu toimija.
Palvelun tuottajan tehtävänä on koota viestinnän
sisällöllinen aines ja jakaa se eri viestintäkanaville
soveltuvana. Kukin kanava voi muokata materiaalia omiin kohderyhmiinsä ja viestintämenetelmiinsä sopivaksi. Julkisen viestinnän kanavien
määrä lisääntyy koko ajan. Vaikka sähköinen
sosiaalinen media on ottanut tilaa perinteiseltä
medialta, ovat perinteiset ilmoitustaulut ja päivä/viikkojulkaisujen tapahtumakalenterit käyttökelpoisia kanavia. Viestintää olisi mahdollista
kehittää keskittämällä tiedon hakua esimerkiksi
yhdelle verkkosivulle. Osalla asukastuvista voisi
olla ”kuntatietopiste”, josta löytyisi aina näkyvillä
olevat ajankohtaiset kyselyt ja tiedotteet.
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Päätöksenteko ja siihen liittyvä viestintä
Päätöksentekoon liittyvän viestinnän kantava voima on faktatieto tapahtuneesta tai luotettavasti
tuotettu tieto suunnitellusta tai ennustettavissa
olevasta toiminnasta. Päätöksenteon ja toiminnan arvioinnin tueksi pitäisi toimintaa kuvaavalle
mittaristolle löytää lisää yhteisesti hyväksyttyjä
indikaattoreita. Sosiaalisen tilinpidon mallia voidaan kehittää edelleen toimijoiden ja kokemuksen lisääntyessä.
Päätöksentekijöille ja palvelualueille tapahtuva
viestintä liitetään toiminnan vuosikelloon.
Toiminnasta tehdään erillinen viestintäsuunnitelma.

9. LIITTEET
Liite 1 Asukastupavastaavan työnkuvan elementit
Liite 2 Setlementti Puijolan Lähiötyön toimintakertomus ja sosiaalinen arviointi 2013. Raportti (D360)
sekä verkkosivut
Liite 3 Asukastupa- ja kylätalosuunnitelman työstämisen eteneminen
Liite 4 Asukastupatoiminnan vuosikello
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Liite 1
Vaihtoehto 1:
Asukastupavastaavan työnkuvan pääelementit yhden työnantajan mallissa
Toiminnan suunnittelu, ylläpito ja ohjaus
Asukastupien töiden ja toiminnan suunnittelu sekä tilojen huolto
Tilojen käytön/toimijoiden ohjaus
Retkien, alueellisten juhlien ym. erikoistapahtumien suunnittelu ja toteutus
Yhteistyö muiden asukastupien kanssa
Yhteistyö toimijoiden kanssa esim. (asukasyhdistyskset,Terve Kuopio kioski, SPR,MLL. Oppilaitokset)
Toimintakertomusten toimintasuunnitelmien ja tilastojen laatiminen
Raportointi Sosiaalista Tilinpitoa (SOT) varten
Henkilöstön suunnittelu rekrytointi ja ohjaus
Henkilöstötarpeen ja työvuorojen suunnittelu (päättyvien työsuhteiden seuraaminen, jatkopolkujen etsiminen yhdessä työntekijän kanssa)
Uusien työntekijöiden ja harjoittelijoiden rekrytointi
Työpaikkailmoituksen avaaminen työvoimatoimisto, aluelehdet (esim Petosen lehti), nettisivuille
Työnhakyselyihin vastaaminen
Uusien työntekijöiden perehdyttäminen
Työllistymispolkukeskustelujen vetäminen (rekrytointi-,perehdytys-, alku-, väli- ja loppukeskustelut)
Työnhakudokumenttien ohjaaminen (tuki työllistetyille)
Työllistettyjen työnhaun motivointi ja tavoitteellisuuden tukeminen
TEV:ssä olevien henkilöiden sopimusten ja loppuarvioinnin teko
TEV:ssä olevien henkilöiden päivittäinen ohjaus
Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työsopimusten ja tavoitteiden tekeminen
Kuntouttavassa työtoiminnassa arviointipalavereihin osallistuminen (3-10 palaveria / hlö)
Työharjoittelijoiden, kuntouttavassa työtoiminnassa , työkokeilussa sekä työelämävalmennuksessa olevien ja yhdyskuntapalvelusta suorittavien henkilöiden työn ohjaaminen ja valvonta sekä työuran suunnittelun tukeminen
Henkilöstön henkilökohtaisten ja yhteisten koulutusten suunnittelu yhdessä työnhakijan kanssa (esim.
hygieniapassi, turvallisuuskoulutus, EA,–koulutus) ja koulutukseen osallistumisen motivointi
Työharjoittelussa olevien henkilöiden raportointi työvoimaviranomaisille
Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien osallistumis- ja työtehtävälistan täyttö ja sen postitus Tukevalle
Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden kanssa alkupalaverit, väliarvioinnit ja loppuarvioinnit
Työtodistusten kirjoittaminen
Henkilöstöhallinto
Työsopimusten tekeminen, palkkalaskenta ja maksaminen
Tupavastaavan kelpoisuusvaatimuksetvoivat olla koulutustaustan osalta voivat olla moninaiset. Tärkeää on kyky toimia kaikenlaisten ihmisten kanssa, verkostoissa ja työnjohtajana sekä omata kohtuulliset
kirjalliset taidot. Lähtökohtana olisi, että jokaisella tuvalla on oma tupavastaava. Tehtävän voisi myös
jakaa kahden osa-aikaisen kesken.
Mikäli asukastuvan vastaava on kaupungin palkkaama ja muu henkilökunta esimerkiksi Setlementti
Puijolan palkkaama on tehtäväjakoa tarkasteltava kriittisesti: Kaupungin henkilökunta johtaa tällöin
toisen työnantajan palvelusuhteessa olevia henkilöitä, harjoitttelijoita ja valmennettavia. Selvitettävä
on muunmuassa vastuukysymykset, kaikki ”sudenkuopat” ja erityisesti menettelyt kriisitilanteissa.
Niin kauan kuin ”kaikki on hyvin” ei ole tunnetusti ongelmia. Työnantajavastuiden poikkeava jakaantuminen voi myös hämmentää lyhytaikaista henkilökuntaa.
Tehtäväkuvaus työllistettävien ja harjoittelijoiden osalta perustuu Setlementti Puijolalta saatuun tietoon.
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Vaihtoehto 2:
Asukastupavastaavan työnkuvan elementit kahden työnantajan mallissa
Toiminnan suunnittelu, ylläpito ja ohjaus
Asukastupien töiden ja toiminnan suunnittelu sekä tilojen huolto
Tilojen käytön/toimijoiden ohjaus
Retkien, alueellisten juhlien ym. erikoistapahtumien suunnittelu ja toteutus
Yhteistyö muiden asukastupien kanssa
Yhteistyö toimijoiden kanssa esim. (asukasyhdistyskset,Terve Kuopio kioski, SPR,MLL. Oppilaitokset)
Toimintakertomusten toimintasuunnitelmien ja tilastojen laatiminen
Raportointi Sosiaalista Tilinpitoa (SOT) varten
Henkilöstön suunnittelu rekrytointi ja ohjaus yhteistyössä Setlementin kanssa
Henkilöstötarpeen ja työvuorojen suunnittelu (päättyvien työsuhteiden seuraaminen, jatkopolkujen etsiminen yhdessä työntekijän kanssa)
Työnhakukyselyihin vastaaminen
Uusien työntekijöiden perehdyttäminen
Työnhakudokumenttien ohjaaminen (tuki työllistetyille)
Työllistettyjen työnhaun motivointi ja tavoitteellisuuden tukeminen
Työharjoittelijoiden, kuntouttavassa työtoiminnassa , työkokeilussa sekä työelämävalmennuksessa olevien ja yhdyskuntapalvelusta suorittavien henkilöiden työn ohjaaminen ja valvonta sekä työuran suunnittelun tukeminen
Henkilöstön henkilökohtaisten ja yhteisten koulutusten suunnittelu yhdessä työnhakijan kanssa (esim.
hygieniapassi, turvallisuuskoulutus, EA,–koulutus) ja koulutukseen osallistumisen motivointi
Työtodistusten kirjoittaminen
Kahden työnantajan mallissa Setlementti Puijola rekrytoi muun paitsi ohjaavan henkilökunnan. Tupatoiminnasta vastaava kaupungin palkkaama henkilö vastaa henkilöstötarpeen määrittämisestä yhdessä
Setlementin kanssa.
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60

Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelma, luonnos
Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelma, luonnos
Syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden haastattelututkimus
Kumppanuusnelikenttä

06/2013
06/2013
05/2015
04/2013

Hyvinvointityöryhmä
KH+lautakunnat+johtoryhmät

Asukastupien kehittämiskatsaus ja eteneminen
Kartoituksia, neuvotteluja, esittelyjä
Palveluprosessikuvaus (Kansalaistoiminnan yksikkö)

Toiminnallinen suunnitelma (Kansalaistoiminnan yksikkö)
Henkilöstösuunnitelma (Kansalaistoiminan yksikkö)
Henkilöstön työllistämispolku (Setlementti Puijola)
Asukastupaselvitys, poikkileikkausvuosi 2010
Asukastupatoiminnan Sosiaalinen tilinpäätös vuosittain 2009 alkaen

Asiakaslähtöinen asukastupatutkimus (Katja Lötjönen, 2009, ASTO)
Asukastupaselvitys, poikkileikkausvuosi 2005

01/2012
2009-2012
2011

2011
2011
2010
2010
2010

2009
2005

KH suunnittelukokous
Setlementti Puijola Ry/raportti oppilastyönä

Setlementti Puijola Ry/raportti oppilastyönä
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

02/2013
Asukastupien asiakaskysely (114 vastaajaa)
12/2012
Asukastupien tila-analyysi ja etenemissuunnitelma
10-12/2012 Asukastupien tila-analyysi (Mari Piipponen; YtM, arkk SAFA)

Hyvinvointityöryhmä
HVTR, valmisteleva ryhmä
Salli-hanke/Tiina Airaksinen
Yhteistyökumppanien kommentit

Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelma
Lautakunnat, Kaupunginhallitus
Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelma
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämisuunnitelma kommenteille Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenet,
Kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikkö, Setlementti
Puijola ry, Vanhusneuvosto, Eläkeläisjärjestöt,
Vammaisneuvosto, Terve Kuopio –kioski, SPR Kuopio,
Kuopion asukastuvat, Kuopion alueen
asukasyhdistykset, Vehmersalmen kylät ry, Nilsiän
pitäjäyhdistys ry, Karttulan kirkonkylän kylätoimikunta
ry

2014
10.6.2014
12/2013
–01/2014

Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelma, taustaselvitykset ja kuulemiset

Liite 3
Liite 3
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Liite 4
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Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Kansalaistoiminnan aktivointi
Minna Canthinkatu 24, 70100 Kuopio
www.kuopiokaupunginosat.fi

