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Valtuutettu Marko Haakanan ynnä muiden valtuustoaloite ilta- ja viikonloppuaikaisesta
kohtaamispaikasta tukipisteen käyttäjille

KV 26.11.2018 § 162
Valtuutettu Marko Haakana jätti 26.11.2018 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen ilta- ja viikonloppuaikaisesta kohtaamispaikasta
tukipisteen käyttäjille.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Petteri Tahvanainen, Anni
Järvinen, Antti Saarelainen, Maria Roivas, Krista Mikkonen, Hannele Autti,
Osmo Kokko, Ville Elonheimo, Alia Dannenberg, Martti Juntunen, Matti
Pesonen, Jukka Hirvonen, Sari Koskinen, Oskari Korhonen, Emilia Osmala,
Eero Bogdanoff, Marjatta Räty, Joakim Kärkäs, Satu-Sisko Eloranta, Heino
Räty, Hannu Holopainen, Teemu Huikuri, Hanna Susitaival, Mika Piironen,
Antti Kainulainen, Anne Mikkola, Asseri Kinnunen, Jussi Wihonen ja Antti
Ronkainen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös:
SOTENEUV 12.2.2019 § 10
Kaupunginhallitus lähetti aloitteen sosiaali- ja terveyspalvelujen
neuvottelukunnan valmisteltavaksi.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Joensuun kaupunki järjestää ilta- ja
viikonloppuaikaisen oleskelu- ja kohtaamispaikan Asumisen tukipisteen
yöpyjille joko tuottamalla palvelun itse tai hankkimalla palvelun esimerkiksi
järjestötoimijalta.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten
ylläpitämä Asumisen tukipiste tarjoaa tilapäisen majoitusmahdollisuuden
henkilöille, joilla ei ole muuta paikkaa mihin mennä yöksi. Asumisen tukipiste
on avoinna klo 21.00-07.30 vuoden ympäri. Asumisen tukipisteelle voi tulla
yöpymään missä kunnossa tahansa, kunhan käyttäytyy rauhallisesti.
Asumisen tukipisteellä työskentelee öisin työparina kaksi terveydenhuollon
ammattilaista (lähihoitaja/perushoitaja). Asumisen tukipisteellä on sänky 18
yöpyjälle, mutta tilat ovat sen verran pienet, että yöpyjiä olisi hyvä olla
enintään 12. Yöpyjiä on ollut käytännössä joka yö, 1 - 12 yöpyjää. Yöpyjät
eivät saa turvallisuussyistä viedä tiloihin henkilökohtaisia tavaroitaan. Ne
säilytetään lukituissa kaapeissa ja annetaan takaisin asiakkaalle aamulla
hänen poistuessaan tiloista. Työturvallisuutta lisää se, että tukipisteen
avautuessa iltaisin paikalla on myös vartija. Asiakkaat saavat ilta- ja
aamupalan ja heidän on mahdollista käydä suihkussa sekä antaa vaatteensa

pesuun yöksi. Lisäksi pienet naarmut ja ruhjeet hoidetaan ja asiakkaiden
kanssa keskustellaan sekä sosiaaliseen tilanteeseen että terveyteen liittyvistä
asioista heidän sitä halutessaan. Siun sote hankkii lisäksi ostopalveluna
Joensuun Siniristi ry:ltä päivätoimintaa, johon Asumisen tukipisteen yöpyjät
voivat osallistua. Päivätoiminta järjestetään Asumisen tukipisteen lähellä
arkisin klo 8-13.30.
Valtuustoaloitteessa esitetty ilta- ja viikonloppuaikainen oleskelu- ja
kohtaamispaikan järjestäminen ei lakisääteisesti ole Joensuun kaupungin
vastuulla olevaa toimintaa ja tarkoittaa käytännössä uuden palvelun
järjestämistä. Aloitteeseen vastaamista varten pyydettiin Joensuun Siniristi
ry:ltä selvitystä asunnottomien ilta-ja viikonlopputoiminnan tilanteesta.
Yhdistyksen tekemien laskelmien mukaan Joensuun Siniristi ry:n
järjestämänä kustannukset toiminnan järjestämisestä vaihtelevat noin 12 000
ja 60 000 euron välillä/vuosi riippuen siitä järjestettäisiinkö toimintaa joka
arki-ilta, yhtenä arki-iltana viikossa, vain viikonloppuiltoina tai joka arki-ilta
(klo 16-21 välillä) ja viikonloppu (klo 12-21 välillä) ympäri vuoden. Laskelmat
oheismateriaalina. Laskelmat ovat suuntaa antavia eikä niissä ole huomioitu
sitä, että jos toimintaa järjestettäisiin joka arki-ilta ja viikonloppu tarvittaisiin
useampia työntekijöitä. Riittävän henkilökunnan palkkakustannukset
tulisivat lisäämään yllä esitettyjä laskelmia mahdollisesti vähintään
kaksinkertaisesti. Työturvallisuuteen liittyvistä asioista ei ole järjestön kanssa
käyty keskusteluja. Yhdistyksen näkemyksen mukaan suurin tarve
toiminnalle ajoittuu lokakuusta maaliskuuhun.
Jos Joensuun kaupunki aloittaisi omana toimintana aloitteessa mainitun
uudenlaisen palvelun tarjoamisen, vaatisi se soveltuvan koulutuksen
omaavien työntekijöiden rekrytointeja. Toiminnan laajuus vaikuttaisi siihen
kuinka paljon työntekijöitä tarvittaisiin mutta jos palvelua tarjottaisiin arkiiltaisin sekä viikonloppuisin vaatisi se työntekijäresurssia vähintään 3-4
henkilötyövuotta. Toimintaa ei voi toteuttaa työturvallisuussyistä
yksintyöskentelynä eikä myöskään ilman vartiointipalveluja. Ilta- ja
viikonlopputoiminnan järjestäminen tarkoittaisi henkilöstökustannuksina
noin 120 000 euroa/vuosi, jonka lisäksi tulisi huomioida tiloista aiheutuvat
kustannukset, vartiointipalvelu ja muut toiminnan kustannukset (esim.
mahdolliset ruokailut, materiaalikustannukset, ict-laitteet). Vuoden 2019
talousarvio ei sisällä määrärahoja aloitteessa esitetyn toiminnan
käynnistämiseen.
Valmistelijat: hyvinvointikoordinaattori Heini Lehikoinen ja Siun soten
palvelujohtaja Tuuli Ollila
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta päättää
antaa edellä olevan vastauksena valtuutettu Marko Haakanan ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ilta- ja viikonloppuaikaisesta kohtaamispaikasta
tukipisteen käyttäjille.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja Marko Haakana poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn
vuoksi ennen pykälän käsittelyä. Puheenjohtajana kokouksessa jatkoi
varapuheenjohtaja Hanna Susitaival.
Varajäsen Claudia Deleanu poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo
18.38.
KH 08.04.2019 § 151
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Marko Haakanan ym. valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 29.04.2019 § 51
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Marko Haakanan ym.
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUSTANNUSARVIO ASUNNOTTOMIEN ILTATOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
Toteuttaja: Joensuun Siniristi ry

VAIHTOEHTO 1:
-

Iltatoiminta järjestetään viitenä päivänä viikossa ma-pe
Toimintaa on 5 tuntia päivässä klo 16-21
Iltatoiminnan aikana valmistetaan ja tarjotaan lämmin ruoka
Iltatoiminta järjestetään lokakuusta maaliskuuhun eli 6 kk ajan
Työhön palkataan osa-aikainen työntekijä 25h/vko

Arvioidut kulut:
Vuokra 700e /kk x6 = 4200e
Palkka-arvio: brutto 1300e/ kk (tuntipalkka 13e/h)
Palkka-arvio sivukuluineen työnantajalle: 1650e /kk x6 =9900
Ruokatarvikkeet: 150e/kk x6 = 960
Kustannukset yhteensä 6 kk ajalta on n. 15 000e = 2500e/kk
Kustannukset yhteensä 12 kk ajalta on n. 30 000e

VAIHTOHTO 2:
-

Iltatoiminta järjestetään viikonloppuisin la-su
Toimintaa on 9h päivässä klo 12-21
Iltatoiminnan aikana valmistetaan ja tarjotaan lämmin ruoka
Iltatoiminta järjestetään lokakuusta maaliskuuhun eli 6 kk ajan
Työhön palkataan osa-aikainen työntekijä 18/vko

Arvioidut kulut:
Vuokra 500e x 6 = 3000e
Palkka-arvio: brutto huomioiden viikonloppulisät 1400e /kk (tuntipalkka 13e/h)
Palkka-arvio sivukuluineen työnantajalle: 1750e/kk x6 = 10500e
Ruokatarvikkeet 100e/kk x6 = 600e
Kustannukset yhteensä 6 kk ajalta on n. 14100e = 2350e/kk
Kustannukset yhteensä 12 kk ajalta on n. 28200e

VAIHTOEHTO 3:
-

Iltatoiminta järjestetään kerran viikossa arkipäivänä
Iltatoimintaa järjestetään 5 tuntia päivässä klo 16-21
Iltatoiminnan aikana valmistetaan ja tarjotaan lämmin ruoka
Iltatoiminta järjestetään lokakuusta maaliskuuhun eli 6 kk ajan
Iltatoiminnan työntekijänä toimii Siniristin vakituinen työntekijä

Arvioidut kulut:
Vuokra 150e/kk x 6= 900e
Palkka-arvio brutto: 360e/kk x6= 2160
Palkka-arvio sivukuluineen työnantajalle: 450e/kk x6= 2700
Ruokatarvikkeet: 50e/kk x6 = 300
Kustannukset yhteensä 6 kk ajalta on n. 6060e = 1010e /kk
Kustannukset yhteensä 12 kk ajalta on n. 12100e

