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1. Johdanto 
1.7.2013 astui voimaan laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 
ja terveyspalveluista (28.12.2012/980, vanhuspalvelulaki). Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen 
väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Laki korostaa 
ikääntyneiden asemaa ja roolia heitä koskevien asioiden suunnittelussa ja heidän tarvitsemien 
palvelujen kehittämisessä kunnassa. 

Kunnan on vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä 
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.  

Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. 
Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelma on 
osa kuntastrategiaa ja kunnan muuta strategista johtamista. 

Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan suunnitelmassa on: 

1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien 
palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; 

2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen 
suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun 
kehittämiseksi; 

3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden 
toteuttamiseksi; 

4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa; sekä 

5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen 
kanssa. 

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja 
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain 
(365/1995) 65 §:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 
momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta. 

Tämä suunnitelma kokoaa yhteen kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjoissa esillä 
olevat ikäihmisiä koskevat linjaukset ja muut tiedot. Näitä asiakirjoja ovat kaupunkistrategia, 
hyvinvointisuunnitelma, ikäihmisten ydinprosessin vuosisuunnitelma, ikäihmisten 
palvelurakenneuudistuksen suunnitelma, hyvinvointikertomus ja kolme kertaa vuodessa tehtävät 
toiminnan ja talouden raportit. 



5 

 

 

 

2. Ikääntyneiden palveluita ohjaavat linjaukset 
 
2.1 Lainsäädäntö 
Ikääntyneiden palvelujen järjestämistä ohjaavat mm. seuraavat lait: 

 Perustuslaki (731/99) 
 Kuntalaki (410/15) 
 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (980/12) 
 Terveydenhuoltolaki (1326/10) 
 Kansanterveyslaki (66/72) 
 Sosiaalihuoltolaki (1301/14) 
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/92) 
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (732/92) 
 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/00) 
 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 
 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) 
 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/05) 
 Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/95) 
 Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien 

tukemista koskevista kokeiluista 1350/2014 (voimassa 31.12.2016 asti) 

 

2.2 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen 
kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001 ja 2008. Vuonna 2013 laatusuositus uudistui 
huomioon ottamaan ohjaus- ja toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset ja uusimman 
tutkimustiedon. Suosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (nk. vanhuspalvelulaki) 
toimeenpanoa. Laatusuositus on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä. Suositus on edeltäjiensä 
tapaan tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien ja 
yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle. Lisäksi sitä voivat hyödyntää oman toimintansa 
suunnittelussa ja arvioinnissa monet muutkin tahot, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, 
alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat. Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on 
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turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä 
laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Laatusuositus ohjaa 
Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen järjestämistä. 

 

2.3 Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet 
Tampereen kaupunkistrategiaa toteutetaan strategisen johtamisjärjestelmän avulla. Järjestelmä 
koostuu strategisista asiakirjoista. Näiden lisäksi johtamisjärjestelmään voidaan lukea myös 
strategiset yleiskaavat sekä erilaiset toiminnalliset strategian toteuttamisen välineet, kuten tulos- ja 
kehityskeskustelut, johtoryhmätyöskentely ja palkitsemisjärjestelmät. 

Kaupunkistrategiaa toteutetaan osana vuosittain hyväksyttävää talousarviota. Talousarvion sitovat 
toiminnalliset tavoitteet johdetaan kaupunkistrategian tavoitteista sekä toimintasuunnitelmista. 
Kaupunkistrategian toteutumista seurataan valtuustossa kolme kertaa vuodessa Tampereen 
toiminnan ja talouden katsauksien avulla. 

Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki -kaupunkistrategiassa asetetaan viisi vuoteen 2025 
ulottuvaa painotusta ja 32 vuoteen 2017 ulottuvaa tavoitetta. Vuodelle 2016 asetetaan omat 
toiminnalliset tavoitteet. Erityisesti ikäihmisiä koskevia kaupunkistrategian tavoitteita vuosille 
2014-2017 ovat: 

 Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua 
palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon on parannettu. 

 Toimiva perusterveydenhuolto on hillinnyt erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua 
siten, että perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista nousee 1 
prosenttiyksikköä vuosittain (2012=24,6 %). 

 Ikäihmisistä vähintään 92 prosenttia asuu kotona (2012=91,2 %), vähintään 6 prosenttia on 
tehostetussa palveluasumisessa (2012=4,1 %) ja enintään 2 prosenttia on pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa (2012=4,7 %) 

 Keskustan ja aluekeskusten aseman vahvistaminen palvelukeskittyminä sekä sähköisten 
palvelujen lisääminen ovat tehostaneet palvelujen saavutettavuutta ja palveluverkkoa. 

Ikäihmisten palvelujen rakennemuutos ja hoitoketjujen kehittäminen sairaalasta kotiin ovat 
kaupunginhallituksen hyväksymän TOP 10 rakenneuudistuksen keskeiset kohteet. 
Rakennemuutokselle tavoitellaan huomattavia säästöjä vuoteen 2017 uudistamalla 
palvelurakennetta. Uudistuksessa on muutettu pitkäaikaista laitoshoitoa tehostetuksi 
palveluasumiseksi sekä organisaatiota paremmin ikäihmisiä palvelevaksi. Tammenlehväkeskus 
siirtyy osaksi kaupungin palvelurakennetta. Tulevina vuosina keskitytään entistä voimakkaammin 
kotona asumisen tukemiseen sekä omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevien palvelujen 
kehittämiseen. 
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Hyvinvointisuunnitelma tarkentaa kaupunkistrategian linjauksia ja siinä asetetaan konkreettiset 
tavoitteet ja toimenpiteet neljälle vuodelle. Ne sisältävät myös palvelujen hankintaa koskevia 
linjauksia. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet konkretisoidaan vuosittain ikäihmisten palvelujen 
ydinprosessin vuosisuunnitelmassa. 

Palvelusopimukset ovat keskeisin palvelujen hankintaa ohjaava elementti ja tilaajan ja tuottajan 
yhteistyöväline myös sisäisesti vielä vuoden 2016. Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien 
tavoitteet sisällytetään palvelusopimuksiin ja ne ohjaavat näin palvelujen tuottamista. 

 

3. Ikäihmisten palvelujen järjestäminen Tampereella  
Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa 
ikäihmisten kotona asuminen ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla palveluilla sekä järjestämällä 
palveluja ja hoitoa koteihin tarvittaessa ympäri vuorokauden. Ikäihmisten palvelujen asiakkaisiin 
kuuluvat paitsi ikäihmiset myös ne alle eläkeikäiset, jotka eivät saa tarvitsemiaan palveluja 
erityislainsäädännön nojalla. Palvelurakenteen osalta tavoitteena on laitoshoidon tarpeen 
vähentäminen lisäämällä kotiin tai kodinomaisiin oloihin annettavaa apua ja hoitoa sekä tukemalla 
kotona asumista mm. perhehoidon, päiväkeskuspalvelun ja kuljetuspalvelujen avulla. Raskaampiin 
palveluihin siirtymistä ehkäistään lisäämällä alueellista ohjausta ja neuvontaa sekä omaehtoisen 
toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn palveluita. Ikäihmisten palvelut on jaettu kolmeen 
palvelukokonaisuuteen: omaehtoinen toiminta ja ennaltaehkäisevän työn palvelut, kotona asumista 
tukevat palvelut sekä sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut.  

Omaehtoisen toiminnan ja ennalta ehkäisevän työn palveluissa erityistä huomiota kiinnitetään 
toimintakykyä edistäviin palveluihin, kuten ohjaukseen ja neuvontaan, kuljetus- ja 
palvelukeskuspalveluihin sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin. Palvelukeskukset, lähitorit ja 
korttelikerho toimivat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, jotka tarjoavat neuvontaa ja 
ohjausta kuntalaisen omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä tarjoavat 
mahdollisuuden kulttuuri-, liikunta- ja virkistystoimintaan. Lisäksi palvelukeskuksissa, lähitoreilla ja 
korttelikerhossa asiakkailla on mahdollisuus ateriapalveluihin. Ikäihmisille kohdistetut 
palvelukeskus- ja korttelikerhopalvelut tukevat erityisesti ikäihmisten identiteettiä sekä sosiaalista 
toimintakykyä tarjoamalla elämyksiä sekä uusia vertais- ja viiteryhmiä sekä virikkeitä. Sosiaalisilla 
kontakteilla vahvistetaan asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta. Toiminnan 
lähtökohtana pidetään asiakkaan omia voimavaroja ja toimijuutta. 

Kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuuteen kuuluvat kotihoito tukipalveluineen, 
palvelutalon kotihoito, omaishoidon tuki, päiväkeskustoiminta, perhehoito, kotiin annettava 
alkoholikatkaisuhoito, lyhytaikaishoito, poliklinikkatoiminta (geripoli), veteraanikuntoutus, suun 
terveydenhuolto, 80-vuotistarkastukset, ikäihmisten ravitsemusterapia sekä asumispalvelut. 
Kotona asuvat saavat myös kuntoutuspalvelut kotiin tai tarvittaessa läheisessä tehostetun 
palveluasumisen yksikössä. Kotihoidon vahvistamista jatketaan ottamalla käyttöön uusia työkaluja 
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sekä panostamalla sitä tukevaan lääkäritoimintaan. Kotihoidon palvelujen kehittämisessä 
merkittävässä roolissa tulee olemaan myös palvelutalon kotihoidon kehittäminen ja pilotoiminen. 
Tavoitteena on säilyttää ikäihmisille tuttu asuinympäristö palvelutarpeen kasvaessa. Kotona asuvat 
saavat kuntoutuspalvelut kotiin tai tarvittaessa läheisessä tehostetun palveluasumisen yksikössä.  

Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelukokonaisuuden muodostaa akuutti- ja lyhytaikainen 
sairaalahoito sekä sairaalakuntoutus ja vanhainkotihoito. Tässä työssä lääkäreiden saatavuuden 
vahvistaminen on tärkeää.  

Pysyvä toimintakyvyn asteittainen tai äkillinen lasku ei kaikissa tapauksissa mahdollista ikäihmisten 
asumista omassa kodissaan kuntoutuksesta ja kotiin järjestetyistä palveluista ja hoidosta 
huolimatta. Tällöin asiakkaan kanssa suunnitellaan ja hänelle järjestetään riittävä hoito ja palvelut 
oman kodin ulkopuolelle. Asiakkaan siirtymisen edellytyksenä asumispalveluihin ja 
vanhainkotihoitoon on, että kaikki mahdolliset käytettävissä olevat keinot kotona asumisen 
mahdollistamiseksi on käytetty, mm. palvelutalon kotihoito. Kriteerit ympärivuorokautisen 
pitkäaikaisen hoidon palvelujen myöntämiseen on hyväksytty ikäihmisten palvelujen lautakunnassa 
14.5.2014. 

 

3.1 Palveluiden järjestämisvastuu 
Tampereen kaupunki on järjestänyt myös Oriveden ikäihmisten palvelut vuodesta 2014 lähtien. 
Oriveden kaupungin ja Tampereen kaupungin kesken on muodostettu sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhteistoiminta-alue, jonka tehtävistä huolehtii Tampere. 

3.1.1. Ikäihmisten palvelujen lautakunta 
Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 7 §:n mukaan ikäihmisten palvelujen 
lautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta Ikäihmisten palvelujen lautakunnan tehtävänä on 
tilaajana järjestää ikäihmisten (65 vuotta täyttäneet) hyvinvointia ylläpitävinä palveluina kotipalvelu 
ja muut kotona asumista tukevat palvelut, ellei johtosäännössä toisin määrätä, sekä perhehoito, 
kulttuuripalvelujen eläkeläistoiminta, gerontologinen sosiaalityö ja asumispalvelut. Lisäksi 
lautakunnan tehtävänä on tilaajana järjestää kaikenikäisten laitoshoito ja kotisairaanhoito, muiden 
kuin alle 21-vuotiaiden omaishoidon tuki sekä yli 74-vuotiaiden suun terveydenhuolto. Lautakunta 
toimii edellä mainituissa asioissa lainsäädännössä tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä ja 
käyttää tälle elimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa. Lautakunnan alaisen sosiaalihuollon 
osalta johtavana viranhaltijana toimii ikäihmisten palvelujen suunnittelupäällikkö. 

3.1.2 Apulaispormestari 
Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
johtosäännössä määrätyn lisäksi on määrätty, että ikäihmisten palveluista vastaavaan 
apulaispormestarin tehtävänä on toimialueellaan edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten 
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vaikuttamismahdollisuuksia tuomalla kuntalaisten näkökulmaa päätöksentekoon sekä 
toimialueellaan: 

1)   toimia  lautakunnan  puheenjohtajana   

2)  johtaa asioiden käsittelyä lautakunnan kokouksissa ja määrätä, mitkä asiat 
käsitellään ja missä järjestyksessä  

3)  määrätä lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista 
tilaajapäällikölle  

4)  antaa lausuntoja, tehdä esityksiä ja käyttää lautakunnan puhevaltaa  

5)   päättää  muutoksenhakuoikeuden  käyttämisestä   

6)  johtaa talousarvioprosessin varsinaisia palvelusopimusneuvotteluja ja seurata 
sopimusten toteuttamista yhteistyössä tilaajapäällikön kanssa  

7)  johtaa vuosisuunnitelman ja hankintasuunnitelman valmistelua  

8)  vastata kaupungin edunvalvonnasta, edustamisesta, kansainvälisistä suhteista ja 
yhteydenpidosta eri sidosryhmiin   

9)   johtaa  toimialueensa  viestintää   

10) seurata lautakunnan alaisten viranomaisten päätösten laillisuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä  

11) päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ratkaistavaksi.  

3.1.3 Tilaajapäällikkö 
Ikäihmisten palveluista vastaavan tilaajapäällikön tehtävänä on: 

1)   johtaa  valmistelua  toimialueellaan   

2)  päättää muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä  

3)  vastata palvelujen tilaamista koskevien ja muiden lautakunnan päätettäväksi 
tulevien asioiden valmistelusta  

4)  käydä palvelusopimusneuvottelut ja valvoa sopimusten toteuttamista  

5)  päättää korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta  

6)  päättää palvelujen ja tavaroiden hankinnasta sekä muiden kuin lautakunnan 
toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä lautakunnan hyväksymien 
periaatteiden mukaisesti, ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty  
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7)  päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ratkaistavaksi. 

 

3.1.4 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessi 
Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessi vastaa ikäihmisten palvelujen järjestämisestä, 
ja sen palvelukokonaisuudet ovat: 

- omaehtoinen toiminta ja ennaltaehkäisevän työn palvelut   

- kotona asumista tukevat palvelut     

- sairaala-  ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut   

Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen toimii suoraan tilaajapäällikön alaisuudessa. Lisäksi 
ydinprosessin projektien osalta projektipäällikkö toimii suoraan tilaajapäällikön alaisuudessa, 
mutta projektin mahdollisen muun henkilöstön lähiesimiehenä toimii projektipäällikkö. 

3.1.4.1 Tampere Senior 
TampereSenior – Ikääntyvä yhteiskunta mahdollisuutena -ohjelma etsii uusia keinoja varmistaa 
ikäihmisille tyytyväinen ja onnellinen elämä. Ohjelmassa pyritään luomaan pohja uudelle 
ajattelutavalle ja uudenlaisille toiminnoille, joissa ikäihminen on keskiössä. Ohjelma uudistaa 
palvelurakenteita entistä asiakaslähtöisemmiksi ja kotona asumista tukeviksi. Ohjelma kannustaa ja 
tukee ikäihmisten asioista kiinnostuneita tahoja kehittämään uusia palveluja. Se myös edistää 
toimijoiden yhteistyötä sekä lisää tietoa ikääntyvän yhteiskunnan haasteista ja mahdollisuuksista. 

TampereSenior-ohjelma kokoaa yhteen Tampereen kaupungissa käynnissä olevat tutkimus- ja 
kehittämishankkeet sekä levittää ja jalkauttaa niiden parhaita käytäntöjä. 

TampereSenior-ohjelman tavoitteena on: 

 kehittää palveluja ja palvelurakennetta niin, että se tukee ikäihmisten hyvinvointia ja 
terveyttä sekä lisää heidän aktiivista ja toimintakykyistä elämää. 

 rohkaista kuntalaisia osallistumaan yhteiskuntaa ja itseään koskeviin päätöksentekoon. 
 olla mukana kehittämässä senioreille uudenlaisia asumisympäristöjä sekä -malleja 

alueellisen palvelujärjestelmän tuotannon ohjaamiseksi. 

TampereSenior ohjelma toimii Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin alaisuudessa. 

3.1.5 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus 

Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus toteutetaan vuosina 2015-2017. Uudessa 
toimintamallissa tilaaja–tuottajamallista luovutaan kaupungin sisäisessä toiminnassa ja nykyiset 
tilaajan ydinprosessit ja elämänkaarimallin mukaan muodostettu lautakuntarakenne puretaan. 
Järjestämisvastuu ikäihmisten palveluista siirtyy vuoden 2017 kunnallisvaalien jälkeen 
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muodostettavalle sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Ikäihmisten ydinprosessi ja ikäihmisten palveluja 
tuottavat tuotantoalueet sulautetaan hyvinvoinnin palvelualueeseen, jonka toiminta käynnistyi 
1.6.2016. 

 

4. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila 
 

4.1 Toimintaympäristön muutokset 
Ikäihmisten palvelurakenneuudistuksessa on viime vuosina erityisesti muutettu pitkäaikaista 
laitoshoitoa tehostetuksi palveluasumiseksi sekä organisaatiota paremmin ikäihmisiä palvelevaksi 
sekä lisätty ja monipuolistettu kotiin annettavia palveluja. Palvelurakennemuutoksen myötä 
Tampereella on edetty ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja kaupungin strategian tavoitteiden 
suuntaisesti. Kotihoidon palveluja on vahvistettu ja omaishoidon tuki myönnetty edelleen kaikille 
kriteerit täyttäville hakijoille. Myös tehostettua palveluasumista on lisätty merkittävästi ja 
vastaavasti pitkäaikaista laitoshoitoa purettu. Erityisenä haasteena jatkossa on kotona asuvien ja 
omaishoidon tuen asiakkaiden määrän lisääminen sekä kotihoidon asiakkaiden sairaalahoidon 
tarpeen vähentäminen mm. tarjoamalla lääkäripalveluita sekä kuntoutuspalveluja kotiin.  

Tampereella asui vuoden 2015 lopussa noin 18 000 yli 75-vuotiasta, joista kotona asui 91,3 %, 
tehostetussa palveluasumisessa 6,1 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,6 %. Palvelurakenteen 
muuttamiselle asetetut määrälliset tavoitteet vuodelle 2015 toteutuivat näin ollen tehostetun 
palveluasumisen osalta, ja muissakin tavoitteissa on päästy erittäin lähelle tavoitetta (2015 
tavoitteet: Ikäihmisistä vähintään 91,5 % asuu kotona (2014: 90,2 %), vähintään 6 % tehostetussa 
palveluasumisessa (2014: 7,2 %) ja enintään 2,5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa (2014: 2,6 %). 
Sairaalan kuntoutusjaksojen pituutta on saatu lyhennettyä. 

Taulukko 1. Tampereen ja Oriveden palvelurakenne laatusuosituksen 
tavoitteisiin verrattuna.   

  Säännöllinen 
kotihoito 

Omaishoidon 
tuki 

Tehostettu 
palveluasuminen 

Pitkäaikainen 
laitoshoito 

kotona 
asuvat 

Laatusuosituksen tavoite 
2017 13–14 % 6–7 % 6–7 % 2–3 %   
Tampereen tilanne 2015 12,2 %* 2,9 % 6,1 % 2,6 % 91,3 % 
Tampereen tilanne 2014 12,6 % 3,2 % 6,3 % 2,8 % 90,9 % 
Tampereen tilanne 2013 12,0 % 2,9 % 5,3 % 4,1 % 90,6 % 
Tampereen tilanne 2012 12,4 % 2,7 % 4,7 % 4,7 % 90,6 % 
Tampereen tilanne 2011 12,3 % 2,5 % 3,8 % 5,3 % 90,9 % 
Tampereen tilanne 2010 11,9 % 2,6 % 3,1 % 5,8 % 91,1 % 
Tampereen tilanne 2009 11,6 % 2,8 % 2,3 % 6,8 % 90,9 % 
Tampereen tilanne 2008 11,1 % 2,6 % 2,1 % 8,0 % 89,9 % 
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Oriveden tilanne 2015 13,3 % 5,1 % 4,8 % 3,6 % 91,6 % 
Oriveden tilanne 2014 14,5 % 2,5 % 4,8 % 3,3 % 91,9 % 
Oriveden tilanne 2013 14,0 % 2,8 % 4,0 % 4,9 % 91,1 % 
* Mikäli palveluasuminen lasketaan mukaan Tampereen kotihoidon 
palveluihin, on peittävyys 13,1 %   

 

 

 

Kuva 1. Ikäihmisten palvelurakenteen muutos Tampereella 2008–2015. 
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Kuva 2. Paikkamäärien oletettu muutos vuosina 2014–2022/2014 tietojen pohjalta. 

 

 

Kuva 3. Yli 75-vuotiaiden tamperelaisten määrän kehitys 2016–2030. Lähde: Tampereen väestösuunnite. 
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4.2 Ikäihmisten hyvinvointi 
Jokainen 80-vuotias tamperelainen kutsutaan terveystarkastukseen. Tarkastukset tehdään 
pääsääntöisesti kotikäyntinä, mutta myös terveydenhoitajan vastaanotolla tehtävä tarkastus on 
mahdollinen. Jatkossa tarkastuksia on suunniteltu tehtävän myös asiakkaan lähimmällä 
palvelukeskuksella tai lähitorilla. Terveystarkastuksista saatujen tulosten ja hyvinvointikertomuksen 
perusteella tamperelaisten ikäihmisten hyvinvoinnin kehitys on ollut myönteistä esim. muistin, 
alakuloisuuden tuntemuksen ja koetun terveyden osalta. 80-vuotiaat kokevat muistinsa yhä 
useammin hyväksi ja kokemus omasta terveydestä on samantasoista kuin aiemmin. Toisaalta 
depressiolääkkeiden käyttäjissä merkittävin muutos on erityisesti 65 vuotta täyttäneiden kohdalla. 
Tämä vaatii erityishuomion kiinnittämistä ikäihmisten mielenterveyden edistämistä tukevien 
toimien kehittämiseen. Ikäihmiset asuvat lisäksi aiempaa harvemmin yksin. Vuonna 2015 80-
vuotiaat vastasivat mm. seuraavasti terveydentilaansa koskeviin kysymyksiin: 

 

(Vuonna 2009: erittäin hyvä 3,2 %  melko hyvä 33,2%   kohtalainen 46,8 %  melko huono 13,7 %  
erittäin huono 3,1 %) 

 

(Vuonna 2009: hyvä 57,4 %, huonontunut 38,4 %, erittäin huono 4,2 %). 
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(Vuonna 2009: ei 41,5 %, hieman 54,2 %, selvästi 4,4 %) 

 

(Vuonna 2009: harvoin tai ei koskaan 71 %, toisinaan 26,6 %, usein tai aina 2,4 %). 

 

Lakisääteisessä Tampereen kaupungin hyvinvointikertomuksessa ikäihmisten hyvinvointia kuvaavia 
indikaattoreita on ollut seuraavia: 

 Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä  
 Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä  
 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 
 75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavan ikäisten asuntokunnista 
 65 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavan ikäisten asuntokunnista 
 Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11 olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan 

ikäisestä väestöstä  
 Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita vanhustalouksia, joissa 75-84 -vuotias jäsen, 

kunnan kustantamat palvelut  
 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet pitkäaikaisasiakkaat 31.12.  
 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä  
 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan 

ikäisestä väestöstä  
 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä/1000 vastaavan 

ikäistä  
 Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 
 Koettu terveydentila  80-v. (Lähde: ikäkausitarkastukset) 
 Koettu muisti  80-v. (Lähde: ikäkausitarkastukset) 
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Yli 75-vuotiaiden hyvinvointitietoa saadaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
teettämästä Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksesta (ATH). 

 
4.2.1 Asiakastyytyväisyys 
Asiakastyytyväisyyttä ikäihmisten palveluihin mitataan Tampereella säännöllisesti. Kotihoidon 
asiakkaille on tehty viime vuosina vuosittainen laaja lomakekysely. Vuonna 2015 kotihoidon 
palvelulle annettujen arvosanojen keskiarvo oli 3,7 (asteikko 1-5). 

Myös tehostetun palveluasumisen asiakkaille tehdään kyselyitä haastatteluin. Vuonna 2015 
kuuteen eri yksikköön tehtyjen haastattelujen perusteella hoito arvioitiin kokonaisuudessaan 
kiitettäväksi. Myös henkilökunnan ammattitaito ja ystävällisyys keräsivät kiitosta. 
Tyytymättömyyttä herättivät ulkoilujen määrä, ohjelma ja toiminta sekä ajansaanti henkilökunnalta.  

Asiakastyytyväisyyskyselyitä tehdään säännöllisesti myös palvelu- ja päiväkeskusten, omaishoidon 
tuen, palveluliikenteen sekä Kotitorin asiakkaille. 

Kyselyjen tuloksia käytetään niin toiminnan kehittämiseen kuin sopimusten laatumittareina. 

 

4.3 Odotusajat sosiaalipalveluihin 
Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa 
ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti. 
Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä 
siihen, kun henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. 

Tampereella tiedot julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja palvelukeskusten ilmoitustauluilla neljän 
kuukauden välein. Ikäihmisten palvelujen lautakunta ja vanhusneuvosto käsittelevät odotusaikoja 
kokouksissaan. 

Odotusajat ympärivuorokautiseen hoitoon ovat lyhentyneet, mutta kolmen kuukauden 
lakivelvoitetta ei Tampere ole vielä saavuttanut kaikkien asiakkaiden kohdalla. Joissain tapauksissa 
odotusaikaa lisää asiakkaan ja/tai läheisten toive tietystä asumispalveluyksiköstä. Tavoitetta kohti 
ollaan kuitenkin menossa. Muissa palveluissa jonotusajat ovat olleet lyhyet.  
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4.4 Resurssit 
Iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on 
turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Toimintaa on johdettava siten, että se tukee laadukasta 
asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, 
eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehittämistä. Kunnan 
käytettävissä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat 
toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä 
edellyttämää palvelujen tarvetta kaikkina vuorokauden aikoina. Lisäksi käytettävissä on oltava 
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten 
riittävästi monipuolista asiantuntemusta. Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, 
ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta (Laki ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). 

Henkilöstön hyvä johtaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista 
henkilöstöjohtamista. Työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on siirtyä 
korjaavasta toiminnasta ennakoivaan työyhteisötoimintaan. Mahdollistaa sekä kannustaa 
henkilöstöä osallistumaan ja vaikuttamaan kehittämistoimintaa.  Kotihoidon ja asumispalveluiden 
tuotantoalueella toimii 107 työhyvinvointivalmentajaa, jotka edistävät oman yksikkönsä 
henkilöstön työhyvinvointia, kouluttavat ja tekevät työhyvinvointikartoituksia yhdessä yksikön 
esimiehen ja henkilöstön kanssa. Työntekijöiden osaamista ylläpidetään ja kehitetään tukemaan 
asiakaslähtöistä työntekoa.  

Kotona asumista tukevien palvelujen toimialueella edellytetään laaja-alaista osaamista ja 
verkostoitumista asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemisen 
turvaamiseksi. Osaamisen kehittämisellä ja koulutuksella vastataan niihin lisääntyviin ja 
moninaistuviin vaatimuksiin, joita nousee niin toiminnan sisältä kuin tuotantoalueen ulkopuolelta.  
Osana vuosittaista henkilöstösuunnitelmaa kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueella 
tehdään kehittämis- ja koulutussuunnitelma. Gerontologisen hoitotyön osaamisen rinnalla 
nousevat vahvasti kuntoutuksen ja teknologiaan liittyvä osaaminen. Ikäihmisten palvelujen 
uudistaminen jatkuu ja palvelurakennetyön osana varmistetaan riittävä ja monipuolinen 
asiantuntemus eri sosiaali - ja terveyspalvelujen saumattomalla yhteistyöllä. 

 

4.4.1 Henkilöstömitoitukset ja -rakenne 
Tampereella noudatetaan laatusuosituksen linjauksia henkilöstömitoituksissa ja -rakenteessa. 
Mitoituksia ja rakennetta valvovat Valvira ja aluehallintovirasto.  

Suositus henkilöstön ehdottomaksi vähimmäismääräksi tehostetussa palveluasumisessa, 
vanhainkodeissa ja terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoidossa on: 
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- tehostetussa  palveluasumisessa  ja  vanhainkodeissa  0,50  hoitotyöntekijää 
asiakasta kohden.  

- terveyskeskusten  vuodeosastojen  pitkäaikaishoidossa  0,60–0,70  hoitotyöntekijää 
asiakasta kohden. 

Kotihoidossa on järjestelmällisesti seurattava välitöntä asiakasaikaa: on asetettava paikalliset 
tavoitteet välittömälle asiakasajalle ja seurattava niiden toteutumista. Välittömän asiakasajan 
osuutta henkilöstön kokonaistyöajasta on lisättävä palveluprosesseja kehittämällä. Tampereella 
välittömän työajan osuudessa on tapahtunut jatkuvaa kasvua. Alkuvuonna 2016 se on pysynyt 
vajaassa 60 %:ssa. Kesäkuussa 2015 käyttöön saatu toiminnanohjausjärjestelmän 
optimointiominaisuudet ja keskitetyn resurssipoolin toiminta, joka on vastannut kotihoidon 
lähipalvelualueiden äkillisistä poissaoloista aiheutuviin työvoimavajeisiin, ovat yhdessä olleet 
keskeisessä asemassa välittömän työajan kasvattamisessa.  

Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy iäkkäille myönnettyjen palvelujen (tunteina) 
toteuttamiseen tarvittavana henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevana 
työaikana (tunteina). 

 
4.5 Ohjaus ja neuvonta 
 

4.5.1 Kotitori 
Kotitori on tamperelaisten ja orivesiläisten ikäihmisten oma palvelu- ja neuvontapiste, mistä saa 
tietoa seniori-ikään ehtineille suunnatuista palveluista, etuuksista, virkistysmahdollisuuksista sekä 
muista ikäihmisille tärkeistä asioista. 

Kotitori on palveluiden hankkimisen malli, jossa kaupunki ostaa n. 300 ikäihmisen säännöllisen 
kotihoidon palvelut ja koko kaupungin kotihoidon tukipalvelut palveluintegraattorilta, joka ostaa 
palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluintegraattori toimii ikäihmisen palveluohjaajana 
kooten hänelle yksilöllisen palvelukokonaisuuden julkisista, kolmannen sektorin ja yksityisistä 
palveluista. 

Kotitorista on saatu yksi kontaktipiste ikäihmisille. Sen palveluntuottajat ovat hyviä kumppaneita, 
jotka ovat sitoutuneet kehittämiseen. Lisäksi malli on säästänyt kaupungilta rahaa. Kotitori on 
lisännyt väestövastuualueella itse ostettavien palvelujen määrää, mikä on keventänyt kaupungin 
kuormaa palveluiden järjestämisen osalta. Palveluntuottajien verkoston kokoaminen ja ylläpito on 
myös luonut ja huoltanut markkinoita. Jatkossa haasteena on mm. luoda riittävät kannustimet 
vaikka hankintaan onkin sovellettu tulosperusteista hankintaa. 
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4.5.2 Keskitetty asiakasohjaus 
Keskitetyssä asiakasohjauksessa asiakkaiden palvelutarpeen arviointi on keskitetty yhdelle 
asiantuntijataholle. Ikäihmisten keskitetty asiakasohjaus koostuu kotihoidon, omaishoidon ja 
ympärivuorokautisen hoidon asiakasohjauksista, jonka mukaan jokaisella Tampereen ja Oriveden 
alueella on oma asiakasohjaajansa. 

 

Asiakasohjauksen henkilöstö on asiantuntijoita palvelutarpeen arvioinnissa, asiakkaiden 
neuvonnassa sekä verkoston ja erilaisten palveluiden tuntijoita. Näin pystytään takamaan asiakkaille 
myös mm. vanhuspalvelulain pykälän 15 toteutuminen, jossa huomio kiinnitetään asiakkaan 
palvelutarpeen kokonaisvaltaiseen arviointiin ja arvioijan asiantuntemukseen. Keskitetyllä 
asiakasohjauksella pystytään turvaamaan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja palveluiden 
tasavertainen saaminen asiakkaan asuinalueesta tai tuotannon resurssista riippumatta. Asiakas saa 
asiakasohjaajaltaan parhaan mahdollisen ja ajantasaisen tiedon kaupungin, asuinalueensa ja 
yksityisen sektorin palveluista sekä eri tukimuodoista oman päätöksentekonsa tueksi. Asiakasohjaus 
varmistaa asiakkaan oman äänen ja tahdon kuulluksi tulemisen palveluiden verkostossa ja pyrkii 
asiakkaalle palveluita järjestäessään mahdollistamaan kotona asumista. Asiakasohjaajat ovat 
tärkeässä roolissa asiakkaan saamien palvelujen laadun seurannassa. 

 

4.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
Vanhuspalvelulain 4 §:n mukaan kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi 
kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä 
väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. 

Yhteistyötä eri tahojen kanssa tehdään laajasti, mm: 

 Elonpolkuja-verkosto 
o Vuonna 1999 toimintansa aloittanut ikäihmisten Elonpolkuja-verkosto on 

valtakunnallisesti tunnustettu, ainutlaatuinen noin 75 yhteisön, yhdistyksen ja 
yritysyhteistyökumppanin ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
yhteistyöverkosto.  Verkoston tehtävänä on mahdollisuuksien ja edellytysten 
luominen ennaltaehkäisevän vanhustyön alueella, hyvinvoinnin edistäminen ja 
toimintakyvyn laskun ehkäisy sekä myönteisen ikäidentiteetin vahvistaminen. 
Elonpolkuja–verkoston toimintamallissa oleellisinta on jäsenyhteisöjen yhdessä 
tekeminen. Kaikki ikäihmisille suunnatut ilmaiset ja kaikille avoimet tapahtumat 
suunnitellaan työryhmissä ja toteutetaan itse, näin Elonpolkuja-verkosto tarjoaa 
Tamperelaisille toimivan ja myönteisen ikääntymisen mallin. Elonpolkuja-verkoston 
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vahvuus on sen itseohjautuvuus ja jäsenyhteisöjen vapaaehtoinen osallistuminen. 
Yhdessä tehdään ja saavutetaan enemmän kuin yksittäisinä yhdistyksinä.  

 Ikätieteen verkosto 
o Tampereen kaupunki perustaa Ikääntymistutkimuksen verkoston, johon kutsutaan 

mukaan paikalliset ikääntymistutkimusta toteuttavat ja sitä edistävät 
tutkimuslaitokset, -yksiköt ja henkilöt. Verkoston käynnistämistä koordinoi 
TampereSenior-ohjelma. 

o Verkosto kokoaa ja tekee näkyväksi ikääntymisen ja hyvinvointipalvelujen parissa 
tehtävää tutkimusta. Tavoitteena on vahvistaa Tampereen asemaa kansallisesti ja 
kansainvälisesti tunnettuna ikääntymistutkimuksen keskuksena. 

o Ikääntymistutkimuksen verkosto edistää ikääntymistutkimuksen toimijoiden 
verkottumista, luo mahdollisuuksia uusille ideoille monialaisessa toimijaverkossa ja 
systematisoi Tampereen kaupungin ja tutkimuksen vuoropuhelua. Toiminnalla 
halutaan edesauttaa tutkimuksen ja käytännön tarpeen kohtaamista ja 
tutkimustulosten käytäntöön viemistä. 

o Verkoston työskentelytapoina ovat yhteiset kohtaamiset, joissa eri tieteenalojen ja 
kaupungin asiantuntijat pääsevät kertomaan työstään, tutkimuksestaan ja 
tulevaisuuden visioistaan. Työskentelyssä on tarkoitus hyödyntää HealthHUB-
ympäristöä, joka on yhtä aikaa ammattilaisten muodostama yhteisö sekä fyysinen 
työskentelytila Kaupin kampuksella. 

 kolmas sektori 
 valtionhallinto 
 seurakunta 
 yksityiset palvelujen tuottajat 
 oppilaitokset 

o TAMK 
o Tampereen yliopisto 
o TTY 

 kaupungin omat yksiköt ja toimielimet, mm: 
o vanhusneuvosto 
o asuntopoliittinen työryhmä 
o Pelastuslaitos 
o kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 
o liikuntapalvelut 

 kansainväliset verkostot 
o Covenant on Demographic Change 
o WHO GNAFCC 
o Coral-verkosto 
o Sustainable Ageing in Future Europe, (SAFE) - EU-rahoitteinen projekti 
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5. Tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen kehittämiseksi   
 

5.1. Ikäihmisten palvelurakennemuutoksen tavoitteet  
Ikäihmisten palvelujen uudistaminen jatkuu Tampereella. Kun edelliset vuodet uudistuksessa on 
erityisesti muutettu pitkäaikaista laitoshoitoa tehostetuksi palveluasumiseksi sekä organisaatiota 
paremmin ikäihmisiä palvelevaksi, aiotaan tulevina vuosina keskittyä voimakkaammin kotona 
asumisen tukemiseen, perhehoidon laajentamiseen sekä omaehtoisen toiminnan ja 
ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen. 

Uudistuksessa on valittu seitsemän painopistealuetta loppuvaltuustokaudelle 2013–2017:  

1. Vahvistetaan vanhusten hoitoon erikoistunutta geriatrista poliklinikkaa.  

2. Kehitetään keinoja, joilla voidaan vähentää kotihoidon asiakkaiden sairaalahoidon 
tarvetta.  

3. Luodaan uudenlainen palvelumuoto kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen 
väliin niille vanhuksille, jotka eivät pärjää pelkän siviilikotiin annettavan kotihoidon 
turvin, mutta eivät kuitenkaan tarvitse tehostettua palveluasumista. Mallia lähdetään 
kehittämään palvelutalon kotihoidon pohjalta. 

4. Panostetaan omaehtoisen toiminnan ja vapaaehtoistyön kehittämiseen. Lähitoreilta 
palvelua ja ohjausta saa kasvokkain, sähköisistä palveluista taas verkon kautta. Myös 
omaisten näkökulma otetaan huomioon entistä paremmin. 

5. Otetaan hyvinvointiteknologia vahvemmin avuksi kotona asumista tukevissa 
palveluissa.  

6. Kehitetään kotihoidon ja asiakasohjauksen sisältöä asiakaslähtöisesti. 

7. Kehitetään erilaisia asumismuotoja, kuten elinkaariasumisen kortteli Tesomalle. 

Uusia painotuksia valittaessa on hyödynnetty muun muassa Nordic Healthcare Groupin eli NHG:n 
tekemän rakennemuutoksen väliarvioinnin suosituksia sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
Sitran kanssa toteutetun kotona asumista tukevan hankkeen kokemuksia. 

Uudistuksilla tavoitellaan sitä, että ikäihmiset voisivat asua turvallisesti kotonaan tai 
kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Sairaalahoitoon kuitenkin pääsee aina 
tarvittaessa ja kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, löytyy jokaiselle sopiva asumismuoto 
tehostetusta palveluasumisesta, vanhainkodista tai uusista, kodin ja tehostetun palveluasumisen 
väliin kehitettävistä asumisratkaisuista. 
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5.1.1 Vahvistetaan vanhusten hoitoon erikoistunutta geriatrista 
poliklinikkaa eli geripolia 

 Toiminta on liitetty osaksi sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoaluetta. 
 Geriatrisen poliklinikan, kotikuntoutuksen, kotiutustiimin ja kotihoidon lääkäritoiminnan 

sekä kotisairaalan palvelujen yhtenäisellä ohjauksella ja kehittämisellä nähdään 
saavutettavan parhaat hyödyt toiminnasta. 

 Geripolin toiminta siirtyi Hatanpään sairaalaan yhteyteen vuonna 2015. 
 Geripolin toiminnassa on vielä kehitettävää. Sen vastuulla olevien säännöllisen kotihoidon 

asiakkaat ovat siirtyneet asioinnissaan terveysasemilta geripolille, mutta näiden asiakkaiden 
muiden palvelujen käytössä tämä ei vielä näy (päivystyskäynnit ja vuodeosastojen 
hoitopäivät). 
 

5.1.2 Kehitetään keinoja, joilla vähentää kotihoidon asiakkaiden 
sairaalahoidon tarvetta 

 Akuuttihoitoketjua parannetaan ja hyödynnetään HealthHUB-kehitysympäristöä. 
 Kotikuntoukseen panostetaan enemmän ja sen paremmasta kohdentamisesta saadaan 

tutkittua tietoa vuoden 2016 aikana.  
 Sairaalassa jatkohoitopaikkaa jonottavien määrä vuosien 2014–2015 aikana on laskenut 38 

prosentista 30 prosenttiin. 
 Perusterveydenhuollon paikkamäärät ovat laskeneet ja jatkossa tulisi keskittyä siihen, että 

niiden käyttö olisi lyhytaikaisempaa. 
 

5.1.3 Luodaan uudenlainen palvelumuoto kotihoidon ja tehostetun 
palveluasumisen väliin 
Palvelutalon kotihoidon palveluun ohjautuvat pääsääntöisesti asiakkaat, joiden asuminen 
siviilikodissa ei enää onnistu tai se ei ole tarkoituksenmukaista asiakkaan kokonaishoidon 
toteuttamisen näkökulmasta. Palvelutalon kotihoidon asiakkaat saattavat tarvita 
ympärivuorokautista hoitoa, mutta se ei edellytä ryhmäkotimuotoista asumista. 

Palvelutalon kotihoidon erityispiirteenä on se, että asiakkaan koti sijaitsee muiden palvelujen kuten 
ympärivuorokautisen yksikön läheisyydessä, mikä lisää asiakkaalle turvallisuudentunnetta, mutta 
myös mahdollistaa kotihoidon käyntien toteuttamisen joustavammin asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti, koska välimatkojen kulkemiseen ei kulu aikaa. 

Pappilanpuiston palvelutalon kotihoidossa on käynnistynyt n. 80 asiakasta kattava toiminta omana 
tuotantona 1.1.2016. Palvelutalon kotihoitoa kehitetään tuotannon sisäisessä projektissa ajalla 1.3.-
31.12.2016. Lisäksi Pappilanpuiston palvelutalon kotihoito on kehittämis- ja pilotointikohteena 
Tekes-rahoitteisessa ’Ratkaisuja kotona tuettuun asumiseen teknologialla’ -projektissa 1.1.2016-
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31.5.2017. Myös Taatalan, Keinupuiston ja Petsamokodin palvelutaloihin kilpailutettiin palvelutalon 
kotihoidon palvelua/paikkoja 1.5.2016 alkaen. Tuetun asumisen, palveluasumisen ja tehostetun 
palveluasumisen paikat muuntuvat ryhmäkodin paikkoja lukuun ottamatta asiakasvaihdosten 
myötä palvelutalon kotihoidoksi. Lisäksi valmisteilla on palveluseteli palvelutalon kotihoitoon. 

 

 

Kuva 4. Palvelutalon kotihoito Tampere–Orivesi yhteistoiminta-alueella. 

 

5.1.4 Panostetaan omaehtoisen toiminnan ja vapaaehtoistyön 
kehittämiseen 

 Lähitori-toiminta otettu käyttöön. Lähitorit ovat alueellisia ”olohuoneita”, joissa on muun 
muassa mahdollisuus tavata muita ihmisiä, harrastaa erilaista ryhmätoimintaa, saada 
ohjausta ja neuvontaa erilaisista mieltä askarruttavista asioista, liittyä mukaan 
vapaaehtoistoimintaan ja saada terveysneuvontaa. 

 Lähitorit avautuivat syksyllä 2014 Kuuselan ja Peurankallion palvelukeskuksissa. Kolmas 
lähitori Tampereella avautui Hervannan Keinupuistoon keväällä 2016 ja 
Tammelakeskukseen avautuu neljäs lähitori vuoden 2016 elokuussa. Orivedellä lähitori 
aloitti vuoden 2016 alussa. 
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 Toiminta liitetty osaksi kaupungin palvelumallityötä ja lähitoreja avautuu kaupungin 
alueellisiin keskuksiin. 

 Tarkoitettu kaikenikäisille. 
 Vapaaehtoistoiminnan koordinointiin saatu resurssi ja Luotsi-toiminta jatkuu edelleen. 

 

Kuva 5. Kuvaus Lähitori-konseptista. 
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Kuva 6. Sitran kanssa yhdessä mallinnettu Palvelutori pitää sisällään Kotitorin ja lähitorit, neuvonnan sekä 
asiakas- ja palveluohjauksen. 

 

 

5.1.5 Otetaan hyvinvointiteknologia vahvemmin avuksi kotona asumista 
tukevissa palveluissa 

 Kotitorille on perustettu hyvinvointiteknologialainaamo Laitetori, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa ikäihmisten sujuvampi tutustuminen eri kotona asumista sekä omahoitoa 
tukeviin teknologisiin ratkaisuihin. Laitetorilla voi tutustua laitteisiin sekä lainata niitä kotiin. 
Laitetorilta saa tiedon, mistä laitteita voi hankkia. 

 Hyvinvointiteknologiaa otetaan vahvemmin kotihoidon palvelun toteuttamisessa mukaan. 
Jo sovitut toimenpiteet: 

o Evondos-lääkkeenjakolaitteet 
o Vuonna 2016 otetaan kokeiluun älyvaipat, jotka mahdollista kytkeä Vivago-

järjestelmään.  
o Turvarannekkeeseen on mahdollista saada gps-paikannin ja lisäksi on kokeiltu 

etäyhteyslaitteita niin palvelukeskuksissa kuin kotonakin.  
o Siirrytty koneelliseen lääkkeenjakoon 
o Kotihoidolla käytössä sekä toiminnanohjausjärjestelmä että sähkölukot. 

Sähkölukkojen käyttöä laajennetaan.  
o Lähdetään kehittämään etähoidon toimintamallia. 
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5.1.6 Kehitetään kotihoidon ja asiakasohjauksen sisältöä samanaikaisesti 
 Palvelutarpeen arviointia kehitetään, painopisteenä: 

o arviointijakson sisältö 
o aktiivinen kuntoutus 
o jakson pituus. 

 Kiinnitetään erityistä huomiota paljon apua ja palveluja saavien asiakkaiden palvelujen 
järjestämiseen. 

 Lisätään mahdollisuuksia kotona tapahtuvaan saattohoitoon. 
 Sairaalasta kotiuttamisen prosessia yhtenäistetään. 
 Päivätoiminta-asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamiseen panostetaan nykyistä enemmän. 
 Kehitettävän riskimittariston avulla pystytään nopeammin reagoimaan asiakkaan 

muuttuneeseen toimintakykyyn ja palvelutarpeen kasvamiseen. 

 

5.1.7 Kehitetään erilaisia asumismuotoja 
 Palvelumallityössä asuminen tulee sijoittumaan lähellä olemassa olevia palvelukeskuksia, 

jolloin näistä muodostuu palvelukortteleita.  
 Uudet kohteet syntyvät kaupunkirakennetta tiivistämällä ja yhteistyössä asunto- ja 

kiinteistötoimen kanssa. 
 Mukana yksiköiden suunnittelussa myös esteettömyysnäkökulma mm. kuulemalla vanhus- 

ja vammaisneuvoston edustajia. 
 Tämän tyyppistä asumista on kehitetty ja kehitetään mm. Pappilanpuistoon, Pispaan, 

Koukkuniemen alueelle, Kuuselakeskukseen ja Koskikotikeskukseen. 
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5.1.8 Asumispalveluhankkeet sekä sairaala- ja laitoshoidon paikkamäärien 
vähentäminen 2016–2019 
Ikäihmisten palvelujen lautakunta käsittelee vuosittain suunnitelman ikäihmisten 
asumispalveluista. Suunnitelma on edellisen kerran päivitetty 18.5.2016. Asumispalvelujen 
suunnittelu ja sekä sairaala- ja vanhainkotipaikkojen purkaminen noudattavat kansallisen 
laatusuosituksen ja Tampereen kaupunkistrategian tavoitteita.  

Kuva 7. Päivä- ja palvelukeskukset sekä lähitorit ja korttelikerho Tampereen kartalla. 

 

Ikäihmisten palvelurakennemuutoksen tavoitteet tehostetun palveluasumisen osalta tukevat 
muutosta kohti yksiportaisen hoidon mallia ja erityisesti pitkäaikaisen laitoshoidon korvaamista 
tehostetulla palveluasumisella. Rakennemuutoksen suunnitelma päivittyy mm. asumishankkeiden 
edetessä. Vuoden 2016 toukokuussa otettiin käyttöön Pohjolankadun palvelukoti, jossa on 
tehostetun palveluasumisen paikkoja 90. Uusia kohteita ei suunnitelman mukaan ole valmistumassa 
vuoden 2017 aikana vaan seuraavat laajennukset tapahtuvat vuoden 2018 alusta eteenpäin. Tosin 
syksyn 2015 puitekilpailutus tuo uusia paikkoja vuoden 2016 aikana. 
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Kuva 8. Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen Tampereella. 
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Paikkamäärät ja muutokset 2016 

 Paikkojen 
määrä 
01/2016 

Muutokset Paikkojen 
määrä 
12/2016 

Yhteen
sä 

Sairaalapaikat 268 

- Kaupin tyhjennys -
50  (05/2016) 
Koivulaan ja 
Pohjolankadulle      

218 (joista 190 
Sakussa ja 28 
Tammenlehvässä) 

- 50 

Vanhainkotipaikat 463 
- Pohjolankadulle -10 ja 
ostoihin -20  

433 -30 

Tehostetun paikat 1356 

- Palvelukoti Pohjola 
+ 90 

- Hajasijoituspaikkoja 
+ 20  

1466 + 110 

Kaupungin 
Tammenlehvän 
paikat 

124  124 0 

 

Paikkamäärät ja muutokset 2017 

 Paikkojen 
määrä 
01/2017 

Muutokset Paikkojen 
määrä 
12/2017 

Yhteensä 

Sairaalapaikat 218 Sairaalapaikkojen määrän kehitys arvioitava 2016 

Vanhainkotipaikat 433  433 0 

Tehostetun paikat 1466 
- Ostoina 

puitesopimuspaikkoja 
noin 30 

1496 +30 
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Kaupungin 
Tammenlehvän 
paikat 

124 Ei muutoksia 124 +/- 

 
Paikkamäärät ja muutokset 2018 

 Paikkojen 
määrä 

01/2018 

Muutokset Paikkojen 
määrä 

12/2018 

Yhteensä 

Sairaalapaikat ?    

Vanhainkotipaikat 443 
- Siirrot esim.Koivulasta  
ja  Urpulasta Toukolan 

palvelukotiin 120 
323 - 120 

Tehostetun paikat 1496 

- Toukolan (120) 
ja 
Satamakadun 
(75) 
palvelukodit 

1691 +195 

Kaupungin 
Tammenlehvän 
paikat 

124 
- Arvioidaan 
myöhemmin 
tarkemmin 

  

 

Paikkamäärät ja muutokset 2019 

 Paikkojen 
määrä 
01/2019 

Muutokset Paikkojen 
määrä 
12/2019 

Yhteensä 

Sairaalapaikat ?    

Vanhainkotipaikat 323 

- Havulan tyhjennys 
perusparannuksen 
vuoksi -80  (ajalle  
2019 - 2020 , 
uusien 60 paikan 

220 -80 
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käyttöönotto 
2021) 

Tehostetun paikat 1835 

- Tesoma  60 
paikkaa 

- Palvelukoti 
Männistö (ent. 
Rausan laajennus) 
60  

- Kotipirtin 
laajennus 32 
paikkaa 

- Keinupuiston 
laajennus  86 
paikkaa 
nettolisäyksenä 

1925 + 167 

Kaupungin 
Tammenlehvän 
paikat 

?    

 

5.1.9 Muutokset vuodesta 2020 eteenpäin 
 Vuoteen 2025 mennessä vanhainkotihoito on muuttunut Koukkuniemen alueella 

tehostetuksi palveluasumiseksi 
 Pitkäaikaista laitoshoitoa yli 75 v. (vanhainkoti & pitkäaikainen sairaalahoito) enintään 2 %  

-> tarkoittaa noin 384 paikkaa  
 Pitkäaikaista laitoshoitoa yli 75 v. (vanhainkoti & pitkäaikainen sairaalahoito) enintään 1 %  

-> tarkoittaa noin 192 paikkaa 
 Vuonna 2016 sairaalahoitoa 218 paikkaa ja vanhainkotihoitoa 433 paikkaa 
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5.2 Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet 2014–2017 
koskien ikäihmisten palveluja 
 

                                                   
1 Terveydenhuoltoon lasketaan tässä seuraavat tilaajan palvelukokonaisuudet: perusterveydenhuollon avopalvelut, 
ennaltaehkäisevät palvelut, neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut sekä sairaalapalvelut. 

Kuntalaisten omaehtoista hyvinvointia ja terveyden edistämistä vahvistetaan 
kehittämällä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja palveluja sekä lisäämällä 
neuvontaa ja ohjausta 

TAVOITE 2014–17 TOIMENPIDE 

1. Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkoja ja 
palveluja on lisätty. 

a. Toteutetaan Tesomalle kirjaston ja terveysaseman 
yhteyteen matalan kynnyksen palveluita tarjoava 
toimintapiste, joka on toteutettavissa myös muissa 
kaupunginosissa. (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, 
TETOLA)  

2. Ohjaus- ja 
neuvontapalveluja on 
vahvistettu.  

a. Lisätään hyvinvointiviestintää sekä terveys-, liikunta- 
ja kulttuurineuvontaa terveysasemilla, muissa 
palvelupisteissä, tapahtumissa ja sähköisessä 
viestinnässä. (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, TETOLA)  

b. Edistetään maahanmuuttajien kotoutumista 
kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluja. (IKILA, 
LANULA, OSELA, SIVELA, TETOLA) 

Kuntalaiselle taataan sujuvat ja kustannustehokkaat palvelut toimintamalleja ja 
palvelurakenteita uudistamalla 

3. Toimiva 
perusterveydenhuolto 
on hillinnyt 
erikoissairaanhoidon 
kustannusten kasvua 
siten, että 
perusterveydenhuollon 
osuus terveydenhuollon 
1 kustannuksista nousee 
vähintään 1 
prosenttiyksikköä 

a. Vahvistetaan kotiin annettavia lääkäripalveluja. (IKILA, 
TETOLA) 
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vuosittain (2012=24,6 
%).   

Vahvistetaan lasten, nuorten ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia 

4. Ikäihmisten 
mahdollisuuksia 
toimintakykynsä 
ylläpitämiseen on 
parannettu. 

a. Kehitetään ikäihmisten liikuntapalveluja yhdessä 
asiakkaiden ja muiden palveluntuottajien kanssa 
kasvavan palvelukysynnän perusteella. (IKILA, SIVELA) 

Mahdollistetaan asuminen kotona tai kodinomaisessa ympäristössä yhä 
useammalle kuntalaiselle 

5. Ikäihmisistä (yli 75-
vuotiaat)  vähintään 92 
prosenttia asuu kotona, 
vähintään 6 prosenttia 
on tehostetussa 
palveluasumisessa ja 
enintään 2 prosenttia 
pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa 
(2012=91,2 %; 4,1 %; 4,7 
%). 

a. Lisätään ja tehostetaan ikäihmisten kotiin annettavia 
palveluja sekä monipuolistetaan ja lisätään kotona 
tapahtuvaa hoitoa ja tehostettua palveluasumista. 
(IKILA)   

b. Geripolia kehitetään kotihoidon tukena lisäämällä 
konsultaatiota, mentorointia ja panostamalla 
kotikuntoutukseen. (IKILA)  

6. Omaishoitopalvelut 
tukevat kotona 
asumista. 

a. Omaishoitoa kehitetään kotona asumisen tukemiseksi 
valtakunnallisten linjausten mukaan. (IKILA, LANULA) 

Kehitetään toimenpiteitä hyvinvointierojen kaventamiseksi 

7. Hyvinvointieroja on 
kavennettu.  

a. Tesomalla toteutettavassa aluekehityshankkeessa 
kehitetään toimintamalli alueellisten hyvinvointierojen 
vähentämiseksi. (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, 
TETOLA)   

b. Valmistellaan köyhyysohjelma vuoden 2014 aikana. 
(IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, TETOLA)   
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Lisätään vuorovaikutusta palvelujen kehittämisessä ja mahdollistetaan 
omaehtoista toimintaa 

TAVOITE 2014–17 TOIMENPIDE 

8. Kuntalaisten ja muiden 
toimijoiden 
mahdollisuudet 
osallistua palvelujen 
suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja 
kehittämiseen ovat 
lisääntyneet. 

a. Luodaan uusia asiakaslähtöisiä palveluiden 
kehittämisen malleja mm. palvelumuotoilun, 
asiakasraatien, kokemusasiantuntijoiden, 
vertaisryhmien sekä kehittämisfoorumeiden ja -
ryhmien avulla. (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, 
TETOLA)  

b. Hyödynnetään kaupungissa toimivia 
osallistumiskanavia palvelujen hankinnan ja laadun 
kehittämisessä. (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, 
TETOLA) 

9. Tuetaan yhdistyksiä ja 
yhteisöjä kuntalaisten 
hyvinvoinnin, terveyden 
ja osallisuuden 
edistämisessä.  

 

a. Kaupungin toiminta-avustusten arviointikriteerejä 
täsmennetään siten, että kriteereissä painotetaan 
aiempaa enemmän hyvinvoinnin, terveyden ja 
osallisuuden edistämistä.  (IKILA, LANULA, SIVELA, 
TETOLA) 

b. Kuntalaiselle tarjotaan kootusti tietoa 
yhdistystoiminnan, osallistumisen ja harrastamisen 
mahdollisuuksista. (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, 
TETOLA)  

c. Edistetään vertaistukiryhmien käyttöä erilaissa 
elämänvaiheissa yhteistyössä kolmannen sektorin 
kanssa. (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, TETOLA)    

10. Tuetaan kuntalaisten 
omaehtoista 
harrastamista ja 
yhdessä tekemistä.  

a. Lisätään kaupungin tilojen tarjontaa ja käyttöä 
kuntalaisten ja yhteisöjen omaehtoiseen toimintaan. 
(IKILA, LANULA, SIVELA, OSELA) 
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Toteutetaan palvelujen kohdentamista ja priorisointia tietoon pohjautuen 

TAVOITE 2014–17 TOIMENPIDE 

11. Tietoa kuntalaisten 
terveydestä ja 
hyvinvoinnista 
hyödynnetään 
hyvinvointipalveluiden 
kehittämisessä ja 
resurssien 
suuntaamisessa. 

a. Tunnistetaan ja profiloidaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen asiakkuuksia palvelujen 
kohdistamiseksi oikein. (IKILA, LANULA, OSELA, 
SIVELA ,TETOLA) 

b. Elämänlaatumittareita (mm. 15D, InterRai, 
Outcomes Star) hyödyntämällä arvioidaan 
terveydenhuollon ja ikäihmisten palveluiden 
vaikuttavuutta ja asiakkaiden palvelukokemusta.  
(TETOLA, IKILA) 

12. Lautakunnat ovat 
määrittäneet toimintansa 
perustehtävät sekä ne 
palvelut, joista voidaan 
luopua tai joita voidaan 
vähentää. 

a. Vähiten vaikuttavat palvelut tunnistetaan 
ydinprosessikohtaisesti viimeistään vuoden 2015 
aikana, niistä käynnistetään hallittu luopuminen ja 
luodaan toimintamalli palvelujen priorisointiin 
poliittista päätöksentekoa varten (näkökulmina mm. 
vaikuttavuus, kustannukset, kokonaisuus, lain 
velvoittavuus).  (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, 
TETOLA)    

Varmistetaan palvelujen saavutettavuus ja kustannustehokkuus tuottavuus ja 
laatu huomioiden 

TAVOITE 2014–17 TOIMENPIDE 

13. Palveluverkkoa 
tehostetaan ”lähi-alue-
keskitetyt” -palvelujaon 
periaatteiden 
mukaisesti.  

a. Hyvinvointipalvelujen palveluverkon 
kehittämissuunnitelma tehdään vuoden 2014 aikana 
nivoen se kantakaupungin yleiskaavan valmisteluun ja 
PALM-ohjelmointiin. Kehittämissuunnitelmassa 
otetaan huomioon sähköisten palveluiden 
kehittäminen sekä alueellisten monipalvelukeskusten 
toteuttaminen. (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, 
TETOLA) 

b. Selvitetään hyvinvointipalvelujen 
asiakaspalveluverkoston toimintamalli ja 
yhtenäistetään palvelukanavia. (IKILA, LANULA, 
OSELA, SIVELA, TETOLA) 
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5.2.1 Hyvinvointisuunnitelman hankintalinjaukset vuosille 2014–2017 
 

Ikäihmisten 
palvelut 

Ydinprosessin toimintamenot olivat vuoden 2013 talousarviossa yhteensä 177 milj. 
euroa. Oman tuotannon osuus menoista oli 67 %. Asumispalvelut hankitaan tällä 
hetkellä kokonaan yrityksiltä ja kolmannen sektorin toimijoilta. 
 
Tulevaisuudessa tehostettua palveluasumista lisätään omassa tuotannossa. 
Palvelusetelin käyttöä laajennetaan ikäihmisten palveluissa. Palvelusetelin käytön 
laajentuessa kiinnitetään huomiota sen sosiaalisiin vaikutuksiin. 

 
Kotona asumista 
tukevat palvelut 

Kotihoidon palveluja vahvistetaan ikäihmisten kotona asumisen 
mahdollistamiseksi. Siten pyritään vastaamaan kotona asuvien ikäihmisten 
määrän sekä palvelutarpeiden kasvuun. 

Kotihoidon palveluissa kehitetään palveluintegraattorimallia ja intensiivistä 
kotihoitoa. Palveluasuminen, tuettu asuminen ja palveluasuntojen tehostettu 
palveluasuminen muutetaan intensiiviseksi kotihoidoksi. Kotikuntoutusta 
vahvistetaan. 
Tehostettua palveluasumista lisätään omaan tuotantoon ja palvelut kilpailutetaan 
lautakunnan päättämissä kohteissa. Vuosina 2014–2017 lisätään noin 600 
tehostetun palveluasumisen paikkaa. Niistä omalle tuotannolle on suunniteltu 55 
% paikoista ja ostopalveluina ja palvelusetelillä hankittavaksi 45 %. Osalle uusista 

14. Parannetaan 
kuntalaisten ja muiden 
palveluiden käyttäjien 
sähköistä tiedonsaantia, 
yhteydenpitoa ja 
asiointia. 

a. Kuntalaisten ja muiden palveluiden käyttäjien 
sähköisen asioinnin mahdollisuuksia lisätään. (IKILA, 
LANULA, OSELA, SIVELA, TETOLA)   

b. Kuntalaisille ja muille palvelun käyttäjille tarjotaan 
tietoa kaupungin palveluista sähköisen palvelukartan 
avulla. (IKILA, LANULA, OSELA, SIVELA, TETOLA)  

15. Teknologiaa 
hyödyntämällä 
kehitetään palvelujen 
laatua, oikea-
aikaisuutta, 
turvallisuutta ja 
tehokkuutta.   

a. Hyvinvointiteknologiaa hyödyntämällä lisätään 
kotona tapahtuvaa palvelua ja hoitoa. (IKILA) 

b. Helpotetaan ja tehostetaan kaupungin ja 
palvelutuottajien toimintaa ottamalla käyttöön 
sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 
(IKILA, LANULA, SIVELA, TETOLA) 
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paikoista asiakkaat tulevat pitkäaikaisesta laitoshoidosta osana rakennemuutosta 
laitoshoidosta avohoitoon.  

Palvelusetelin käyttöä lisätään eri palveluissa sähköisen palvelusetelijärjestelmän 
myötä. 

Sairaala- ja 
pitkäaikainen 
laitoshoito 

Vanhainkotihoitoa muuttuu tulevaisuudessa tehostetuksi palveluasumiseksi. 

Sairaalahoitoa tilataan omalta tuotannolta. Pitkäaikaisen sairaalahoidon osuutta 
vähennetään ja resursseja viedään kotiin ja lisätään tehostettua palveluasumista. 
Sairaalahoidosta vähennetään vähintään 300 paikkaa vuoteen 2017 mennessä 
(2013–2016). Tammenlehväkeskuksen palvelutarjonta huomioidaan 
sairaalahoidon kehitystyössä. 

Omaehtoinen ja 
ennaltaehkäisevä 
toiminta 

Palvelukeskustoiminta avataan ja kehitetään erityisesti päivätoimintaa kohti 
alueellista palvelukampusmallia. 

Korttelikerhotoiminnasta luovutaan korvaavien palvelujen myötä.  

 

6. Ikääntyneen väestön osallisuuden turvaaminen 
 

Kuntien on kuultava ikääntyneitä jo toimintojen ja palvelujen suunnitteluvaiheessa. 
Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kaikissa kunnissa toimii vanhusneuvosto ja kunnan on 
huolehdittava vanhusneuvostojen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvostot ovat tärkeä 
toimintamuoto kuulla ikääntynyttä väestöä heitä koskevissa asioissa suunnittelu, toteutus- ja 
arviointivaiheissa. 

Osallisuutta on ikäihmisten palveluissa kehitetty samanlaisella jaolla, jota nyt esitetään kaupungin 
osallistumismalliksi: demokratiaosallisuuteen kuuluvilla toimilla ja palvelujen kehittämiseen 
osallistumistapoja kehittämällä. 

Lisäksi ikäihmisten palveluissa on keskeistä ikäihmisten yksilötasoinen, oman palvelun 
kehittämiseen liittyvä osallisuus, joka erityisesti kansallisissa yhteyksissä, kuten vanhuspalvelulain 
pilotointi- ja toimeenpanohankkeet, laskettiin myös yhdeksi osallistumisen muodoksi. 

6.1 Demokratiaosallisuus 
Demokratiaosallisuutta hallitsee vanhusneuvoston työn kehittäminen ja toimintaedellytysten 
parantaminen. Vanhusneuvoston työssä lähdettiin 2015 vuoden alusta alkaneella 
kaksivuotiskaudella kehittämään erityisesti vanhusneuvoston roolia ennaltaehkäisyssä ja pitemmän 
tähtäimen suunnittelussa. Vanhusneuvosto on luonut suhteita palveluiden suunnittelusta ja 
järjestämisestä vastaaviin virkamiehiin, jotta nämä muistaisivat ottaa vanhusneuvoston mukaan 
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erityisesti juuri pitemmän tähtäimen ennakoivaan työhön. Tämä mukaan ottaminen on onnistunut 
erityisen hyvin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa; vanhusneuvoston edustajia on valittu 
moniin eri työryhmiin jäseneksi ja he ovat kokeneet, että heidän mukanaolollaan on todellista 
vaikutusta.  

Muuten vanhusneuvoston osallistamisessa merkittävissä ikääntyneitä koskevissa asioissa on vielä 
parannettavaa. Toisaalta on selviä edistysaskeleita juuri ikäihmisten palveluissa: vanhusneuvosto 
pystyi vaikuttamaan esim. siihen, että Tammelan palvelukeskuksen aikaisempiin tiloihinkin jäi 
asiakkaiden toivomaa toimintaa. Toisaalta kuitenkin on ollut muutama tapaus, jossa 
vanhusneuvostoa ei ole osallistettu asioissa, josta se jopa on tehnyt virallisen, kirjallisen ja 
diaarinumerollisen aloitteen kaupungin organisaatiolle. Informaationkulussa organisaation sisällä 
riittää yhä työtä. 

Vanhusneuvostotyön toinen jalka vaikuttamisen lisäksi on osallistaminen. Vanhusneuvosto otti 
kauden alussa tavoitteekseen paitsi ikäihmisten järjestöistä laajemmin koostuvan 
eläkeläisvaltuuston kehittämisen, myös osallistujajoukon laajentamisen ylipäänsä. On nimittäin 
hyvin haastavaa saada muita kuin jo valmiiksi Alvari- tai järjestöaktiiveja paikalle tilaisuuksiin. 
Osallistujajoukon laajentamisessa on kuitenkin onnistuttu monessa tilaisuudessa: erityisen 
onnistunut oli 2015 joulun alla Werstaalla järjestetty glögitilaisuus, jonne tuli lehti-ilmoituksen 
perusteella jopa sellaisia ikäihmisiä, jotka olivat vasta muuttaneet kaupunkiin. 

Kauden 2015 alussa käytiin jälleen keskustelua vanhusneuvoston valintakriteereistä ja asiaan 
palattiin vuoden 2016 keväällä, kun aiheesta tehtiin valtuustoaloite. Kaupunginhallitus päätyi 
kuitenkin esittämään valtuustolle, ettei valintakäytäntöön tehdä tässä vaiheessa muutoksia. 

6.2 Palveluiden kehittämiseen liittyvä osallisuus 
Kaupunginhallitukselle vietävässä osallisuuden toimintamallissa perinteisen 
demokratiaosallisuuden rinnalla kehitetään palveluita yhdessä käyttäjien kanssa, 
hyvinvointikeskusten asiakasraadeissa. Ikäihmisten palveluissa tätä työtä on tehty lähitorien 
kehittämisen yhteydessä. On linjattu, että jokaisen lähitorin yhteyteen perustetaan myös 
asiakasraati, joita kutsutaan toriraadeiksi. Tällaiset raadit on perustettu jo Kuuselaan ja 
Peurankallioon, ja ne ovat toimineet siellä aktiivisesti ja tiiviisti. Kokouksia on ollut vähintään kaksi 
vuodessa. Härmälän Kuuselassa raati on kehittänyt alueellisen huolen mallin, jossa neuvotaan 
kädestä pitäen, miten esim. huolestunut naapuri pystyy hakemaan ikäihmiselle apua. 
Peurankalliolla taas ollaan keskitytty myös sähköiseen vaikuttamiseen raadissa: raati saa 
säännöllisesti sähköpostitse tietoa lähitorin toiminnasta ja pystyy siihen vaikuttamaan. Monet 
raatilaisten ideoista tapahtumien ja niistä tiedottamisen osalta on toteutettu. 

Myös toukokuussa aloittaneelle Keinupuiston lähitorille on tulossa toriraati ja syksyllä aloittavalle 
Tammelan Lähitorille on Kotitorilla velvollisuus järjestää toriraati yhdessä lasten ja nuorten 
palveluiden kanssa. 
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6.3 Yksilötason palvelun kehittämiseen osallistuminen 
On erittäin tärkeää, että ihminen pystyy vaikuttamaan omiin palveluihinsa. Asiakaslähtöisyys on 
ikäihmisten palveluissa Tampereella kaiken läpäisevä periaate, joka toteutuu esim. palvelu- ja 
hoitosuunnitelmien laatimisessa. Tätä osallisuutta oman palvelun kehittämiseen on kuitenkin 
pyritty lisäämään edelleen. Sama henkilö, joka ikäihmisten palveluissa vastaa kahdesta edellä 
mainitusta osallisuuden lajista (demokratiaosallisuus ja palvelujen kehittämiseen liittyvä osallisuus), 
vastaa myös uusien elämänlaadun mittaamiseen liittyvien menetelmien pilotoinnista ikäihmisten 
palveluissa. 

Ikäihmisten Tulostähti on pisimpään pilotoitu asiakkaan kokeman elämänlaadun mittari. Sen 
pilotointi aloitettiin vuonna 2015 Amurin ja Pyynikin kotihoidossa ja pilotointi jatkuu vielä vuoden 
2016. Pilotoinnin tuloksena saadaan selville, soveltuuko erityisesti anglosaksisessa maailmassa 
laajasti käytetty ja hyväksi koettu, mutta melko kallis ja aikaavievä menetelmä kotihoidon käyttöön 
ja kannattaako se ottaa varsinaisesti käyttöön. 

Tulostähden rinnalla on suunniteltu pilotoitavan toista englantilaista, yliopistomaailmassa 
kehitettyä menetelmää Ascotia. Toisin kuin Tulostähti, Ascot ei ole elämänlaatumittari vaan 
nimenomaan sosiaalipalvelujen vaikuttavuusmittari. Tammelan alueelle kotihoidon palveluja 
tuottava Mainio Vire on päättänyt pilotoida mittaria ja koulutus saadaan Diakilta. Vuoden 2017 
alussa on sitten olemassa pilotointitiedot tästäkin mittarista ja tarkoitus on koota sekä Tulostähti-
pilotointiin että Ascot-pilotointiin osallistuneita työntekijöitä ja lähiesimiehiä yhteen 
keskustelemaan siitä, miten he kokevat mittarien toimivan asiakkaillaan. Tämän jälkeen ikäihmisten 
palvelut (tai vastaava palvelujen järjestäjä) voi tehdä päätöksen jatkosta mittarien osalta. 

Tehostetussa palveluasumisessa on kokeiltu erilaisia elämänlaatua mittaavia haastattelu- ja 
kyselymenetelmiä, mutta muistisairaiden asukkaiden suuren osuuden johdosta on todettu, ettei 
haastattelumenetelmä anna riittävästi luotettavaa tietoa asukkaan koetusta elämänlaadusta. 
Havainnointi onkin parempi keino muistisairaan elämänlaadun ja tehostetun palveluasumisen 
yksikön palvelunlaadun selvittämiseksi. Valvonta- ja ohjausryhmän ikäihmisten palveluiden 
valvontakoordinaattori ja vanhusasiamiehet käyvät säännöllisesti tehostetun palveluasumisen 
yksiköissä sekä suunnitelluilla että spontaaneilla tarkastuskäynneillä. Keskeinen osa näitä käyntejä 
on asukkaiden elämisen laadun ja yksikön palvelun laadun havainnointi.  

Muistisairaiden asukkaiden havainnointiin etsitään kuitenkin koko ajan strukturoitua ja 
mahdollisesti myös validoitua menetelmää. Yksi harkinnassa oleva menetelmä on Helsingin 
yliopiston kehittämä EloD-menetelmä. EloD-menetelmä kuitenkin vaatii pitkähkön koulutuksen, 
jonka hinta on merkittävä. Lisäksi havainnoinnin tekeminen vaatii paljon työaikaa eikä havainnointia 
voi suorittaa yksikön oma työntekijä, vaan havainnoitsijan täytyy olla ulkopuolinen. Nämä seikat 
tekevät menetelmän käyttöönotosta hankalaa. EloD-mittarin yksi haittapuoli on myös se, että sen 
avulla saadaan tietoa nimenomaan yksittäisen asiakkaan elämänlaadusta, ei niinkään koko yksikön 
palvelunlaadusta. Mittarista on kuitenkin kehitteillä versio, joka mittaa havainnoinnin avulla 
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nimenomaan koko yksikön palvelunlaatua. Tampere on erittäin kiinnostunut tästä uudesta versiosta 
ja seuraa tarkasti sen kehitysvaiheita.   

Ikäihmisten palveluissa seurataan tarkalla silmällä myös muita mahdollisia havainnointityövälineitä. 
Yksi menetelmä, jota harkitaan kokeiltavaksi tehostetussa palveluasumisessa, on MIKE eli 
Muistisairaan ihmisen koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin 
ja seurannan työväline. MIKEa ovat kehittäneet Vielä Virtaa -hanke (Oulun Seudun Muistiyhdistys), 
Kulttuurista Muistoja -hanke (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys), Eloisa Ikä-avustusohjelma (RAY ja 
VTKL). Menetelmä on ilmainen.  Myös Mainio Vireen tuottamassa kotihoidossa kokeiltavana 
olevaan Ascot -sosiaalipalvelujen vaikuttavuusmittariin kuuluu Iso-Britanniassa havainnointiosuus, 
joka ei kuitenkaan vielä ole saatavissa Suomessa. Sitäkin seurataan ja voidaan mahdollisesti kokeilla, 
kunhan se tulee Suomessa käytettäväksi. Myös Ascot on maksuton arviointityökalu. 

 

7. Laadun seuranta ja valvonta 
 

7.1 Toiminnan ja talouden seuranta 
Ikäihmisten ydinprosessin toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, ja 
siitä raportoidaan kolmesti vuodessa lautakunnalle toiminnan ja talouden katsauksen kautta. 
Toiminnan ja talouden seurantaraportti sisältää ydinprosessin talousarvion toteutumisvertailun 
strategisten vuositavoitteiden ja talouden osalta sekä palvelusopimusten laatutavoitteiden 
seurannan. Lisäksi raportti sisältää tilinpäätöksen toimintakertomuksen, jossa on kuvattu 
toimintaympäristön muutokset sekä toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset sekä 
ydinprosessikohtaisen hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumisen seurannan. 

Palvelusopimukset ovat keskeisin palvelujen hankintaa ohjaava elementti ja tilaajan ja tuottajan 
yhteistyöväline sisäisessäkin toiminnassa vielä vuonna 2016. Kaupunkistrategian ja 
toimintasuunnitelmien tavoitteet sisällytetään palvelusopimuksiin ja ne ohjaavat näin palvelujen 
tuottamista. 

7.2 Ohjaus ja valvonta 
Valvontaa ohjaa lainsäädäntö. Valvonnan tavoitteena on taata kuntalaisten perusoikeuksien 
toteutuminen, palvelujen laadun varmistaminen ja lisääminen sekä laatupoikkeamien hallinta, jotta 
kuntalainen saa hyvää, yksilöllistä ja oikea-aikaista palvelua. Valvontaa toteutetaan Tampereen 
kaupungin ikäihmisten palvelujen valvontasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on voimassa 
vuoden 2017 loppuun, ja sitä on viimeksi päivitetty 20.5.2015 (Ikila § 58).  Valvontasuunnitelmassa 
ei eroteta julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia. Kuntalaisten kuuleminen on myös tärkeä osa 
valvontaa. Siten asiakkailta saatu tai tätä varten koottu palaute ohjaa valvonnan suuntaamista ja on 
siten merkittävä osa laadunhallintaa. 
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Ikäihmisten palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valvonta- ja ohjausryhmä, joka raportoi 
vuosittain toiminnastaan ikäihmisten palvelujen lautakunnalle ja toimittaa raportit suoritetuista 
valvontakäynneistä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Vanhusasiamiesten ja valvontakoordinaattorin tehtävä on edistää, seurata ja selvittää ikäihmisten 
yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista. Vanhusasiamiehet ja 
valvontakoordinaattori vastaavat yhdessä palvelujen laadun valvonnan toteutumisesta ja 
laatupoikkeamiin puuttumisesta sekä laatupoikkeamien asianmukaisesta raportoinnista. Lisäksi 
ohjaus- ja valvontaryhmän tehtävä on tiedolla ohjaamisen keinoin varmistaa ikäihmisten riittävä 
tiedonsaanti palveluista, etuuksista ja heidän oikeuksistaan. Ohjaus- ja valvontaryhmän tehtävänä 
on myös selvittää ja koota tarvittavat dokumentit Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen 
ydinprosessille osoitettuihin muistutuksiin ja kanteluihin sekä koordinoida vastaaminen annetuissa 
aikatauluissa. 

8. Lopuksi 
 

Tampereen ikäihmisten palvelujen ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten kotona 
asuminen ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla palveluilla sekä järjestämällä palveluja ja hoitoa 
koteihin tarvittaessa ympäri vuorokauden. 

Vuodesta 2008 jatkunutta ikäihmisten palvelurakenteen muutosta jatketaan ja palveluja 
uudistetaan edelleen. Ikäihmisten palvelurakenneuudistuksessa on viime vuosina erityisesti 
muutettu pitkäaikaista laitoshoitoa tehostetuksi palveluasumiseksi sekä organisaatiota paremmin 
ikäihmisiä palvelevaksi. Uudistuksilla tavoitellaan sitä, että ikäihmiset voisivat asua turvallisesti 
kotonaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Sairaalahoitoon kuitenkin 
pääsee aina tarvittaessa ja kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, löytyy jokaiselle sopiva 
asumismuoto tehostetusta palveluasumisesta, vanhainkodista tai uusista, kodin ja tehostetun 
palveluasumisen väliin kehitettävistä asumisratkaisuista. 

Erityisenä haasteena jatkossa on kotiin annettavien palvelujen lisääminen ja kehittäminen sekä 
kotihoidon asiakkaiden sairaalahoidon tarpeen vähentäminen mm. tarjoamalla lääkäripalveluita 
sekä kuntoutuspalveluja kotiin. Geriatrian poliklinikan toimintaa on kehitetty, mutta se vaatii vielä 
jatkotyötä.  Myös omaehtoisen toiminnan ja vapaaehtoistyön kehittämiseen panostetaan jatkossa 
yhä enemmän. 


