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Tampereen vanhuspalvelut saivat kiitosta
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjesti viime viikolla yhdessä Tampereen kaupungin
kanssa neuvottelutilaisuuden Tampereen kaupungin vanhustenhuollon nykytilasta ja
tulevaisuudesta sekä laillisuusvalvonnasta ja linjauspäätöksistä.

Tampereen vanhustenhuollon nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohdittiin tilaisuudessa, johon osallistuivat muun muassa
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma Pitkämäki (vas.) sekä Tampereen kaupungin
apulaispormestari Mikko Aaltonen. Kuva: Taru Oksanen / Suur-Tampere.

Tilaisuudessa olivat läsnä muun muassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma
Pitkämäki, Tampereen pormestariAnna-Kaisa Ikonen sekä apulaispormestari Mikko Aaltonen.
Neuvotteluissa haettiin yhteistä ymmärrystä muun muassa siitä, mitä heinäkuun alussa voimaan tullut
vanhuspalvelulaki, joka velvoittaa kuntia tarjoamaan ikäihmisille ensisijaisesti kotona annettavia palveluita
laitoshoidon sijaan, kunnille tarkoittaa ja miten siihen on valmistauduttu.
– Päivän aikana saimme positiivista viestiä siitä, että Tampereen kaupungin suunta palvelutuotannossa on
oikea ja asiat ovat menneet hyvään suuntaan, apulaispormestari Mikko Aaltonen totesi neuvottelujen
jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston piiriin kuuluu 88 kuntaa ja voin sanoa, että Tampere on
enemmän kuin rinnan mitalla edellä muita. Asioita on hoidettu täällä viime vuosina aivan erinomaisella
tavalla, kehuu ylijohtaja Jorma Pitkämäki.
Jos tilanne onkin aluehallintoviraston mukaan tällä hetkellä hyvä, asettaa tulevaisuus kasvavia paineita ja
haasteita vanhustenhuollolle. Arvion mukaan yli 75-vuotiaita tamperelaisia on vuonna 2020 peräti 22 000,
mikä vastaa kooltaan pientä kaupunkia.
– Vanhustenhuollon kustannukset ovat tänä päivänä Tampereella noin 177 miljoonaa euroa. Arvioin,
että vuonna 2020 ne ovat sata miljoonaa enemmän. Tämä on tietysti vain ylimalkainen heittoni,
mutta luvut kuvailkoot sitä, miten merkittävä asia on myös taloudellisesti ja miten paljon se vaatii
kaupungilta, ylijohtaja Pitkämäki sanoo.
– Olemme kaikille suomalaisille vanhuksille velkaa sen, että heitä kohdellaan asianmukaisella tavalla. Ja
tämän päivän jälkeen olen entistä vakuuttuneempi siitä, että tahtotilaa tähän löytyy. Aika näyttää, miten
asiat hoidetaan, hän jatkaa.

Tampereella pyritään kehittämään erityisesti kotihoitoa; sitä, että vanhukset voisivat asua omassa
kodissaan mahdollisimman pitkään ja saisivat sinne tarvitsemaansa tukea. Loppuvuodesta Tampere aloittaa
myös tehostetun palveluasumisen kaupungin omana tuotantona Koukkuniemen Jukola-talossa sekä
uudisrakennus Impivaarassa.
Kaupunkistrategian tavoitteena on vähentää laitoshoitoa niin, että vuoteen 2020 mennessä enimmillään
kaksi prosenttia ikäihmisistä olisi laitoshoidossa.
– Tavoitteena on, että ikäihmisistä kuusi prosenttia olisi tuolloin tehostetussa palveluasumisessa ja loput 92
prosenttia asuisivat kotonaan, apulaispormestari Aaltonen summaa.
Päivän tilaisuudessa käytiin myös läpi tarkastuskertomukset Koukkuniemen vanhainkodin neljästä
osastosta, johon tehtiin tarkastuskäynnit viime keväänä. Koukkuniemi sai mainettaan paremman arvosanan.
– Otantatutkimuksessa näimme noin 90 asukkaan olot. Mitään raflaavaa ei tullut esille, vaan toimenpiteet
olivat juuri sen suuntaisia, mihin aluehallintovirasto on ohjannutkin kuntia toimimaan, totesi sosiaalihuollon
ylitarkastaja Riitta Heinonen.

