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Lehdistötiedote
Pvm: 20.12.2001
Hlö: Leena Viitasaari

Lasten vuorohoidon toiminta laajenee Tampereella
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen päivähoidon tehtäväalue on järjestänyt lakisääteisesti
vuorohoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien alle kouluikäisille lapsille.
Vuoden 2002 alusta toiminta laajenee siten, että vanhemmilla on mahdollisuus hakea myös
ensimmäisellä luokalla olevalle lapselleen vuorohoitopaikkaa. Edellytyksenä on, että vanhempi on
vuorotyössä ja vastaa yksin lapsen huoltajuudesta.
Ensimmäisten luokkien oppilaille järjestetään vuorohoitoa Tampereella kahdessa päivähoitoyksikössä,
Vellamon ja Pulmusen päiväkodeissa. Vuorohoidon maksu on 100 euroa kuukaudessa. Laajennetun
päivähoitopalvelun avulla halutaan tukea ensimmäisellä luokalla olevien koululaisten kehitystä ja lisätä
lapsen turvallisuutta.
Lisätietoja:
Johtava kasvatustoiminnan ohjaaja
Leena Viitasaari p. 3147 7120
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 3.12.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Uutta työterveyshuollossa
Työterveyslaki uudistuu vuoden vaihteessa. Tervetuloa kuulemaan asiasta Tullinkulman
työterveysasemamme uusiin tiloihin Hammareninkatu 5.B kolmas kerros
tiistaina 4.12. klo 12.
Kerromme myös erityisesti pienten työpaikkojen työterveyshuollon problematiikasta, myös työpaikkojen
näkökulmasta.
Taustatietoa Tullinkulman työterveysaseman toiminnasta saatte tuoreilta nettisivuilta osoitteesta
www.tampere.fi/tyoterveys
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
-Olen lomalla ja matkoilla 30.11.-10.12. Tilaisuuden osalta voitte tarvittaessa ottaa yhteyttä
internet-tiedotussihteeri Elina Willbergiin, p. 050 571 2873,
tai työterveyshoitaja Helena Mäkiseen, p. 050 326 2381.
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 26.11.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Puheterapiapalvelut osana sosiaali- ja terveystoimen palvelujärjestelmää
Puheen ja kielen avulla ihminen on yhteydessä sekä itseensä että toisiin ihmisiin. Kielen avulla ihminen
luo itselleen subjektiivisia merkityksiä, havainnoi, muistaa, arvioi sekä ohjaa omaa toimintaansa.
Kielellinen häiriö vaikuttaa ihmisen persoonallisuuteen eri tavoin riippuen hänen elämänvaiheistaan.
Lapsuudessa ja nuoruudessa kielellisestä häiriöstä aiheutuva vaikeus selventää ja tarkentaa omia
käsityksiä sekä oikaista toisten virhekäsityksiä saattaa johtaa realiteettitajun hataruuteen. Pettymysten
sieto alenee, lapsi käyttäytyy impulsiivisesti, koska ei kykene tunnistamaan tai nimeämään esimerkiksi
omia tunteitaan.Asioiden ja ilmiöiden nimeämisvaikeus vaikeuttaa loogisen ajattelun kehittymistä.
Samalla tavalla aikuisiällä puheen ja kielen häiriöt vaikuttavat eri tavoin eri elämänvaiheissa.
Yhteiskuntamme muuttuu vauhdilla yhä enemmän puhutun ja kirjoitetun kielen avulla toimivaksi. Kyky
nopeasti ymmärtää kuulemansa sekä nopeasti, tarkasti ja koherentisti ilmaista sanallisesti itseään on
eräs nykyarjen keskeisiä, kiistämättömiä vaatimuksia.
Yhteiskunnassamme elää hyvin lukuisa joukko sellaisia henkilöitä, joilla puheen, kielen,
kommunikaation, lukemisen ja kirjoittamisen kehittyminen ei noudata normaalia kehitystä. Normaalin
rajoissa kehittynyt kommunikaatiokykykin voi heiketä erilaisten sairauksien tai vammojen seurauksena.
Tyypillisimpiä kommunikaation häiriöitä
● lasten puheen ja kielenkehityksen häiriöt
● kuulovammoista johtuvat puheen ja kielen häiriöt
● aikuisten puheen ja kielen häiriöt
● aikuisten ja lasten nielemisvaikeudet
● puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys)
● lasten ja aikuisten äänihäiriöt
● kommunikaatioapuvälineiden tarvearviot sekä käyttöopetus
● aikuisten ja lasten lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
● kehitysvammaan liittyvät puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt
Erilaisten logopedisten häiriöiden esiintyvyys väestössä vaihtelee noin yhdestä prosentista jopa 10
prosenttiin häiriöstä riippuen.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa puheterapeuteille on osana moniammatillista yhteisöä annettu
tehtäväksi määritellä, millaista on laadullisesti ja määrällisestikin "hyvä puhe, kieli ja kommunikaatio tai
mitä se ei ole”. Samaan tehtäväksi antoon liittyy myös kysymys siitä mitä ei-tyypilliselle, häiriintyneelle
puheelle, kielelle ja kommunikaatiolle on tehtävissä.
Puheterapeuttien tehtäviä voidaan kuvailla mm. seuraavasti:
● järjestävät kuntoutusta mahdollisesti vaativien seulonnan
● ylläpitävät ja kouluttavat tarkoituksenmukaisten seulontamenetelmien käyttöä
● tutkivat ja kuntouttavat asiakkaita sekä laativat kuntoutussuunnitelmia esimerkiksi
Kansaneläkelaitoksen kustannusvastuulla olevaan logopediseen kuntoutukseen
●
●
●
●

lähettävät asiakkaan eteenpäin tarkempiin ja laajempiin tutkimuksiin.
kouluttautuvat itse uusien seulontamenetelmien käyttöön
antavat ohjausta, neuvontaa
toimivat asiantuntijoina alallaan
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Monimuotoisen puheterapiapalvelun vaikutukset asiakkaiden elämän laatuun voivat olla monenlaisia,
pitkäkestoisia ja joskus pysyviäkin;
●
●

●
●
●

oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyä tai niiden lieventämistä
kommunikaatiokeinon luomista asiakkaalle (lapselle tai aikuiselle), jolla on vaikea
kommunikaatiohäiriö
syrjäytymisen, vetäytymisen estäminen ja/tai ylimääräisen avuntarpeen vähentäminen
laitoshoidon pitkittymisen estäminen esimerkiksi nielemishäiriöiden hoidolla
asiakkaiden itsenäisen toimintakyvyn lisääminen lähikommunikaatioympäristöä ohjaamalla

Kielellis-kommunikatiivisen diagnosointi- ja kuntoutusjärjestelmän rungon tulee muodostaa kuntien ja
kuntayhtymien puheterapeutit.
Selvityksen tulokset:
1.Puheterapeutin vakansseja auki noin 17 % vakanssien kokonaismäärästä TAYS:n
erityisvastuualueella. Vakansseja ei ole saatu täytetyksi pyrkimyksistä huolimatta.
2. Erityisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, Vaasan sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirissä runsaasti kuntia, joissa ei ole omana toiminta sosiaali- tai terveydenhuollossa
puheterapeutin vakanssia. Vakanssien perustamista "jarrutellaan”, koska lähialueillakaan ei ole saatu
vakansseja täyteen.
3. Kunnissa väestömäärään nähden liian alhaisesti mitoitetut puheterapiavakanssit.
4. Kunnissa puheterapiapalveluiden kokonaistarvearviot toistaiseksi puuttuvat.
5. Nykyiset resurssit ohjautuvat kunnan peruspalveluissa terveyskeskuksissa noin 70 - 80 prosenttisesti
lasten puheen ja kielen häiriöiden kuntoutukseen.
6. Kehitysvammaiset lapset, kuulovammaiset lapset sekä dysfaattiset lapset saavat parhaiten palveluja
nykyisistä niukoista resursseista kokonaan tai lähes ilman palveluja jäävät äänihäiriöiset aikuiset ja
lapset, aikuisiän neurologisista syistä johtuvat puheen, kielen ja nielemismekanismin häiriöt ( dysartria,
afasia, dysfagia) sekä erityisistä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista kärsivät kouluikäiset. Koulutus,
ohjaus, konsultaatiot, palvelujen suunnittelu ym. epäsuora asiakastyö jäävät minimiin.
7. Yksityisiä ammatinharjoittajapuheterapeutteja tarpeisiin nähden niukasti.
8. Kuntoutuksen tarkoituksenmukainen tiiviys ja jaksotus mahdotonta toteuttaa palveluntuottajien
puuttumisen vuoksi terapiamatkat pitkiä, koska palveluntuottajat keskittyvät taajamiin suurten
ikäluokkien eläköityminen lisää ennestään työntekijätarvetta tulevaisuudessa.
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 20.11.2001
Hlö: Mirja Saarni

Onko täällä kivaa? Raportti lapsipolitiikan toteutumisesta Tampereella
Tampereen lapsipoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupungin valtuustossa tammikuussa vuonna 2000.
Tässä ensimmäisessä valtuustokausittain annettava seurantaraportissa tarkastellaan lasten aseman
muutoksia ja lapsipoliittisten päämäärien edistymistä kaupungissamme.
Lapsipoliittisessa ohjelmassa määritellyt kaikille toimialoille yhteiset päämäärät olivat palvelujen
kattavuus, lapsi toimijana, lapsen ilo, turvallisuus sekä syrjäytymisen ehkäisy. Päämääriä tarkastellaan
erilaisten indikaattoreiden, toimijoiden arvioiden sekä lasten haastattelujen ja kyselyjen avulla.
Seurannan perusteella näyttää siltä, että kaikkien päämäärien osalta on jossain määrin edistytty. Huoli
lasten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta välittyy sekä eri toimialojen kyselyvastauksista että
sidosryhmien edustajien haastatteluista.
Lapsiväestön tilanteen muutoksia Tampereella kuvaavat lasten määrän kasvu, perherakenteen
muutokset, runsas muuttaminen sekä köyhyyden lisääntyminen lasten keskuudessa. Nämä kertovat
entistä useammista muutoksista lasten elämässä ja lasten voimavarojen vähenemisestä arkielämässä
ja merkitsevät palvelujen tarpeen lisääntymistä peruspalveluissa sekä muuttuvia ja kasvavia
palvelutarpeita myös erityispalveluissa.
Palvelujen kattavuuden osalta myönteisiä asioita ovat henkilöresurssien lisääminen, uudet toimintatavat
ja -muodot ja erilaiset kehittämissuunnitelmat. Puutteita ovat monilta osin niukat toiminta- ja
tarvikemäärärahat, peruspalveluiden henkilöstöresurssien mitoitus, alueellinen kattavuus, koululaisten
iltapäivähoidon riittämättömyys ja erityispalveluiden pitkät jonot.
Lapsi toimijana-päämäärän osalta myönteistä on lasten halu kertoa mielipiteensä ja osallistua,
edustuksellisten kanavien olemassa olo, Love-projekti, suunnitelma päiväkotien pihojen korjaamiseksi
sekä vapaa-ajan tilojen ja toimintojen alueellisen kattavuuden lisäämiseksi. Puutteita ovat
systemaattisen lasten kuulemisen ja mielipiteiden huomioimisen vähäisyys, harrastusmahdollisuuksien
alueellinen vaihtelu, päiväkotien tilat ja piha-alueet sekä koulujen liikuntatilojen riittämättömyys.
Lapsen ilo-päämäärän osalta myönteisiä asioita ovat aivan pienten lasten hoitaminen kotona, runsas
harrastustoiminnan ja koko perheen tapahtumien tarjonta, päivähoidon ja koulun iloa tuottavat toiminnat
sekä lapsikeskeisten menetelmien käyttöönotto. Puutteita ovat työ- ja perhe-elämän
yhteensovittamisen vaikeus sekä aikuisten ajan ja mielenkiinnon puute lapsia kohtaan.
Turvallisuuspäämäärän osalta myönteisimpiä asioita ovat ilman puhtaus ja ekologinen jalanjälki,
turvallisuusohjelmat ja -projektit sekä päiväkodeissa ja kouluissa laaditut suunnitelmat turvallisuuden
lisäämiseksi. Kielteistä ovat ongelmat päiväkotien ja koulujen tilojen, piha-alueiden ja ympäristöjen
ongelmat, leikkivälineiden huonokuntoisuus sekä lasten kokema väsymys ja terveydentila.
Syrjäytymisen ehkäisyn osalta myönteistä on yhteistyön lisääntyminen eri toimijoiden välillä, erilaiset
projektit, työntekijöiden koulutus sekä läheisväkivallan tuleminen näkyvämmäksi. Kuitenkin
syrjäytymisriskit ovat kasvaneet ja suojelun tarve kasvanut, ongelmat ovat monimutkaistuneet ja
pitkittyneet. Myös ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisessa auttamisessa on puutteita.
Lisätietoja:
Sosiaalipalvelupäällikkö
Mirja Saarni p. 3147 7389
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 12.11.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Mihin kaikkeen puheterapiaa tarvitaan ja saako sitä?
Yhteiskuntamme muuttuu vauhdilla yhä enemmän puhutun ja kirjoitetun kielen avulla toimivaksi.
Keskuudessamme on lukuisa joukko henkilöitä, joilla puheen, kielen, kommunikaation, lukemisen ja
kirjoittamisen kehittyminen ei noudata normaalia kehitystä. Hyväkin kyky saattaa heiketä sairauksien tai
vammojen seurauksena. Hyvin monelle tuottaa vaikeuksia yltää arkikommunikaatiossa edes lähelle
normaalin alarajaa.
Logopedisten häiriöiden eli puheen, kielen ja kommunikaation, lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien sekä
nielemismekanismin häiriöiden kirjo on varsin laaja, ja niitä on sekä lapsilla että aikuisilla. Kielellinen
häiriö vaikuttaa myös ihmisen persoonalisuuteen. Eritoten lasten kehitykseen kielellinen häiriö voi
vaikuttaa hyvinkin rajuin tavoin. Aikuisilla taas lieväkin puheen tai kielen häiriö voi merkittävästi haitata
itsenäistä selviytymistä ja lisätä avun tarvetta.
Puheterapiapalvelujen tarjonta ja riittävyys vaihtelevat maassamme suuresti. Pirkanmaan osalta on nyt
projektina selvitetty nykytilanne. Mukana ovat olleet Tampereen kaupunki, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri, Länsi-Suomen lääninhallitus ja Pirkanmaan liitto sekä Tampereen yliopisto.
Kerromme lisää tästä problematiikasta sekä selvityksen tuloksista tiedotusvälineille
tiedotustilaisuudessa perjantaina 23.11.2001 klo 13.00 Pantin luentosalissa,
Puutarhakatu 11 (käynti pihalta).
Tervetuloa!
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p.050 591 1692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 31.10.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Hatanpään laajennus käyttöön
Hatanpään sairaalan laajennusosa on valmistunut. Sinne sijoitetun erikoislääkäripoliklinikan ja
päiväkirurgian tilat otetaan käyttöön marraskuun alkupäivinä. Pohjakerrokseen sijoittunut uusi,
keskitetty välinehuolto on jo käytössä.
Nyt käyttöön tuleva laajennus ja vielä käynnissä oleva saneeraus vaikuttavat merkittävästi
tamperelaisten erikoissairaanhoidon saantiin. Päiväkirurgia kaksin- kertaistunee, muu kirurgia tehostuu
ja uusien hoito- tapojen aloittaminen mahdollistuu.
Uusien tilojen käyttöönoton jälkeen alkaa vanhojen poliklinikkatilojen saneeraus.
Hatanpään sairaala on Tampereen kaupungin terveys- keskukseen kuuluva erikoissairaanhoidon
sairaala.
Toivotamme tiedotusvälineitten edustajat tervetulleiksi kuulemaan ja näkemään lisää paikan päälle
Hatanpään sairaalaan maanantaina 5.11.2001 klo 10. Sisäänkäynti uudisrakennuksen
lahdenpuoleisesta päädystä, päiväkirurgian sisäänkäynti, 2. kerros, toipumistila.
Tervetuloa!
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p.050 591 1692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 5.10.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Opiskelijaterveydenhuolto uusissa tiloissa uusin menetelmin
Uudet toimitilat saanut opiskelijaterveydenhuolto on toiminut yli 20 vuotta ja palvelee nyt 16 000
opiskelijaa. Se on osa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusterveydenhuoltoa.
Toimintamalli on tiettävästi ainoa laatuaan Suomessa.
Haluamme nyt esitellä tätä tärkeää ja todella monipuolista toimintaa, jossa perinteisten
terveystarkastusten ja terveydenhuollon lisäksi on mm kansainvälistä näkökulmaa, mielenterveystyötä,
kriisiavun toimintasuunnitelmia oppilaitoksiin ja varhaispuuttumista poissaoloihin (juuri
kannustuspalkinnon saanut hanke).
Toivotamme tiedotusvälineitten edustajat tervetulleiksi tiedotustilaisuuteemme
torstaina 11.10. klo 11 opiskelijaterveydenhuollon tiloihin Tullinkulmaan, Hammareninkatu 5 B, neljäs
kerros.
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 4.10.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Hammashoitopalvelut laajenevat ja uudistuvat
Kunnallinen hammashuolto laajenee koskemaan uusia ikäryhmiä. Tampereella tulivat lokakuun alusta
mukaan 1953 - 55 syntyneet, joulukuun alusta 1951 - 52 ja sen jälkeen syntyneet, ja ensi vuoden alusta
1946 - 50 syntyneet.
Myös muuta uutta on tiedossa:
● Uusien ikäryhmien ajanvaraus on keskitetty yhteen numeroon: 3147 3079. Lisää numeroita on
tulossa.
●
●

Alle 19-vuotiaat ovat mukana erityisessä kutsujärjestelmässä.
Kaikille uusille hoidon piiriin tuleville osoitetaan ensisijainen hoitopaikka.

Myös kelakorvaukset muuttuvat, kaupungin hammashoitoloita on remontoitu, hammashoitajia saadaan
lisää ja hammaslääkärien, -huoltajien ja -hoitajien vakansseja ollaan täyttämässä.
Kerromme näistä asioista tiedotusvälineille tarkemmin tiedotustilaisuudessa
maanantaina 8.10. klo 10.30 sosiaalivirastotalon ravintokeskuksen kabinetissa Koulukatu 9.
Tervetuloa!
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p. 050 5911 692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 3.10.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Uusia toimenpiteitä erikoissairaanhoidossa
Tampereen kaupunki on tilannut erikoissairaanhoitopalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tälle
vuodelle 505 miljoonalla markalla. Viime keväänä jouduttiin tekemään 15 milj markan lisätilaus. Nyt on
syyskuun lopulla käydyissä neuvotteluissa todettu, että tämäkään ei riitä,ja on sovittu 7 milj markan
lisätilauksesta, edellyttäen että kaupunginvaltuusto rahat myöntää. Neuvotteluissa todettiin tarvittavan
lisäksi muita toimenpiteitä, jotta vielä suuremmilta lisätilauksilta vältyttäisiin.
Ylitysuhka on suurin kirurgiassa sekä ensiavussa. Niihin kumpaankin tehtiin 2,2 milj markan lisätilaus.
Rahan lisäksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä, joista sovittiin seuraavaa: Tampereen kaupungin
terveyskeskuslääkäri sijoitetaan mahdollisimman pian TAYS:n ensiapuun,hoitamaan ja tarvittaessa
ohjaamaan oikeaan hoitopaikkaan niitä tamperelaisia, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa.
Ensiavussa kävijäin arvioitua suurempaan kasvuun vaikutti ilmeisesti lääkärilakko, jonka vuoksi n 20
000 terveyskeskuslääkärikäyntiä jäi toteutumatta. Todennäköisesti osa tästä kysynnästä ohjautui
TAYS:n ensiapuun.
Edelleen on sovittu, että TAYSiin otetaan sairaalahoitoon vain ne potilaat, jotka sairaanhoidon työnjaon
mukaan sinne kuuluvat. Muut potilaat hoidetaan kaupungin omissa hoitopaikoissa.
TAYS:n kirurgiassa hoidetaan vain ykköskiireelliset potilaat. Muiden potilaiden lähetteet ohjataan
kaupungin omaan erikoissairaanhoitoon, myös yksityisten lääkärien lähetteet.
Näillä toimilla saadaan myös arvokasta kokemusta suunnitteilla olevista uusista toimintamalleista, kuten
yhteispäivystyksestä.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
Lisätiedot: vastaava ylilääkäri Jyrki Vainio, p. 3147 3330
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Pvm: 21.9.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tammelakeskuksen ja laboratoriokeskuksen puhelinnumerot
muuttuvat
Maanantaista 24.9. alkaen muuttuu Tammelakeskuksen puhelinnumero.
Uusi numero on 314 718. Muutos koskee siellä toimivia eläkeläisten palvelukeskusta, Tammelan ja
Kalevan sosiaali- ja terveysasemia, neuvoloita, fysiatriaa ja päivätoimintakeskuksia. Sama
keskusnumero palvelee myös Tullinkulmassa sijaitsevaa laboratoriokeskusta sekä
opiskelijaterveydenhuoltoa.Vanha keskusnumero toimii rinnakkaisesti toistaiseksi. Perjantaista
maanantaihin kestävän asennustyön aikana voi esiintyä häiriöitä. Tullinkulman työterveyden numerot
ovat entiset.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Pvm: 12.9.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Uusia mahdollisuuksia sadoille työttömille
Syyskuun alusta voimaantullut laki kuntouttavasta työtoiminnasta tähtää pitkään työmarkkinatuen tai
toimeentulotuen varassa olleitten asiakkaiden aktivointiin. Uusina palvelumuotoina lakiin sisältyy sekä
aktivointisuunnitelman tekeminen että kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen.
Tampereella asiaa valmistellut työryhmä jättää raporttinsa kaupunginjohtajalle perjantaina. Esittelemme
sen tiedotusvälineille sekä kerromme Tampereella jo aiemmin käynnistetyistä aktivointiprojekteista
tiedotustilaisuudessa maanantaina 17.9.2001 klo 10 sosiaalivirastotalon ruokalan kabinetissa,
Koulukatu 9.
Tervetuloa!
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p. 050 5911692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Pvm: 10.9.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Kutsu tiedotusvälineille: Pispan palvelukeskus toiminut 20 vuotta
Eläkeläisille tarkoitettu Pispan palvelukeskus täyttää 20 vuotta keskiviikkona 12.9., jolloin on talon
sisäinen juhlatilaisuus. Tiedotusvälineet ovat tervetulleita keskiviikkona tutustumaan taloon ja
jututtamaan henkilökuntaa ja asiakkaita.
Yhteyshenkilönä on johtaja Hilkka Ojala, p. 345 9220. Hän on ollut talossa alusta alkaen.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p. 050 591 1692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Pvm: 7.9.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Hyvinvointitase ja sosiaalisten vaikutusten arviointi
Tampereen sosiaali- ja terveystoimessa on valmistunut ensimmäinen malli sosiaalisten vaikutusten
arvioimiseksi. Sen tarkoituksena on kehittää menetelmiä kuntalaisten hyvinvoinnin seurantaan ja
palvelutoiminnan vaikuttavuuden arviointia varten. Se on yhteishanke Sosiaalikehitys Oy:n kanssa, ja
tässä laajuudessa ensimmäinen Suomessa.
Nykyisin käytössä olevat talouden ja toiminnan raportointijärjestelmät eivät sellaisenaan anna riittävästi
tietoa siitä, miten palvelujen käyttäjät tai palveluja antavat ammattityöntekijät kokevat tilanteen. Nyt
laadittu ensimmäinen malli sosiaalisten vaikutusten ja hyvinvointitaseen laatimiseksi yhdistää
suoritelukuihin palvelualueiden vastuuhenkilöiden ja eläkeläisten neuvottelukunnan käsitykset
palvelutoiminnan tilasta.
Sosiaalisten vaikutusten arviointi koostuu kahdesta osasta: hyvinvointitaseesta ja Balanced
Scorecard-malliin pohjautuvista tehtäväaluekohtaisista arviointikorteista. Mallista, sisällöstä ja mallin
jatkohyödyntämisestä kerromme tiedotusvälineille tiedotustilaisuudessa
torstaina 13. syyskuuta klo 10.00 sosiaalivirastotalon ravintokeskuksen kabinetissa, Koulukatu
9.
Aihetta esittelevät suunnittelujohtaja Seppo Prunnila, suunnittelusihteeri Pirjo Kuusilinna sekä
Sosiaalikehitys Oy:stä tutkijat Liisa Lähteenmäki ja Merja Hietikko.
Tervetuloa!
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p.050 591 1692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 3.9.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tesoman terveysasema toiminut 20 vuotta
Lääkäriasema, kotisairaanhoito, hammashuolto ja fysiatria ovat työssään nähneet Tesoman ja
tesomalaisten elämää ja sen muuttumista kaksi vuosikymmentä. Tiedotusvälineet ovat tervetulleita
pistäytymään torstaina 6.9. klo 9 - 12 jututtamaan henkilökuntaa, joista pari on ollut mukana alusta asti.
Osoite on Kohmankaari 9. Yhteyshenkilö on osastonhoitaja Anneli Myllymäki, p.345 7312.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p. 050 5911692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 30.7.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Lisää vakinaista sijaishenkilöstöä sosiaali- ja terveystoimeen
Syyskuussa palkataan kymmenen, lokakuussa kolmekymmentä uutta vakituista sijaista Tampereen
sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Lähihoitajia palkataan 28, joista kymmenen Koukkuniemen vanhainkotiin syyskuun alusta ja 18
erikoissairaanhoitoon ja vanhuspalvelujen sairaaloihin lokakuusta. Lokakuusta niinikään palkataan 12
sairaanhoitajaa, joista puolet erikoissairaanhoidon ja päivystysaseman tarpeisiin ja puolet
vanhuspalvelujen laitoshoidon tehtäviin. Kumpaankin ryhmään palkataan yksi psykiatriseen
sairaanhoitoon suuntautunut sairaanhoitaja. Hakuilmoitus on julkaistu 26.7.
Keväällä sijaishenkilöstön toimia hakeneet voivat ilmoittautua kirjallisesti, jos he haluavat että hakemus
otetaan huomioon myös tässä haussa. Hakemuksia voi myös täydentää uusilla todistuksilla.
Sosiaali- ja terveystoimeen luotiin keväällä kokonaan uusi, vakinaisiin palvelussuhteisiin perustuva
sijaishenkilöjärjestelmä.Hakijoita oli silloin yli neljäsataa. Tuolloin ensivaiheessa palkattiin 12
lähihoitajaa, 8 sairaanhoitajaa ja sijaiskoordinaattori. Ryhmä "sijaistaa" äkillisiä, lyhytaikaisia
poissaoloja sairaaloissa, päivystysasemalla, vanhainkodissa ja kotihoidossa. Ryhmiin jaottelusta
huolimatta kaikki työskentelevät tarvittaessa muuallakin kuin ensisijaisella toiminta-alueellaan.
Tiedustelut:
sijaiskoordinaattori Kristiina Konsala,p. 3147 5306 ja 050 322 7082
ylihoitaja Anja Parikka, p. 3147 3185 ja 050 552 6050
suunnittelija Mirja-Leena Heikkilä, p. 3147 5269 ja 050 365 0594.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
(lomalla 6.8. saakka)
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 3.7.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Toimeentulotuki
Pitkiä toimeentulotukijonoja ryhdytään purkamaan Tampereella. Elokuun 6. päivä aloittaa uusi
yhdeksänhenkinen vastaanottoryhmä eli ns Sarviksen sosiaaliasema toimintansa. Se on tarkoitetu
uusille toimeentulotukiasiakkaille. Taustalla on uusi lain velvoite käsittelyajoista. Kerromme myös
ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta sekä yleensä toimeentulotukiproblematiikasta: miksi
työttömyyden vähetessä toimeentulotukimenot kuitenkin kasvavat; mitä tarkoittaa syksyllä tuleva
kuntouttava työtoiminta ja vertaillaan viiden suurimman kaupungin toimeentulotukia.
Tervetuloa tiedotustilaisuuteemme perjantaina 6.7.2001 klo 10 sosiaalivirastalon ruokalan kabinettiin,
Koulukatu 9.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p. 050 591 1692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 9.5.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Uusi palveluopas ikäihmisille
Tampereen palvelut eläkeläisille on koottu yksiin kansiin. 70-sivuinen opas esittelee sosiaali- ja
terveyspalvelut, taloudelliset etuudet sekä lyhyesti myös vapaa-aika- ja vapaaehtoispalvelut.
Tämä opas on syntynyt varsin poikkeuksellisella tavalla. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun
sosionomi-opiskelijaryhmä halusi tehdä projektityönään vaativan ja aivan oikeaan käyttöön tulevan
oppaan. Kun sosiaali- ja terveystoimen vastaava opas oli vanhentunut, syntyi otollinen tilaisuus
yhteistyöprojektille. Tämä työnäyte on ainoa laatuaan!
Haluamme nyt julkistaa oppaan ja kertoa sen syntyvaiheista tiedotusvälineille. Tervetuloa yhteiseen
tiedotustilaisuuteemme keskiviikkona 16.5. klo 10
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikön kokoushuoneeseen,
sosiaalivirastotalo, Satamakatu 17.B-porras, 4.krs.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p. 050 591 1692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 8.5.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Lasten mielenterveystyö saatava uusiin puihin
Kaupungin perheneuvola,lastenneuvolat,päivähoito ja kouluterveydenhuolto ovat todella huolissaan
tamperelaislasten psyykkisestä hyvinvoinnista. Tämä huoli on etusijalla myös juuri valmistuneessa
katsauksessa Tampereen lastenneuvolatyön historiaan ja nykytilanteeseen.
Lasten mielenterveystyö on perinteisesti nähty häiriöiden tutkimuksena ja hoitona, siis korjaavina
toimina. Nyt on ajauduttu kuitenkin umpikujaan. Perheneuvolassa nähdään lasten ja perheiden
ongelmien monimutkaistuminen ja vaikeutuminen: joka viides tapaus on kriisitilanne. Muut joutuvat
odottamaan jopa kuukausia.
Lasten parissa työskentelevät ammattilaiset haluavat nyt nostaa esiin koko laajuudessaan lasten
mielenterveyden edistämisen ja ongelmien ennalta-ehkäisyn.
Asiantuntijamme kertovat aiheesta enemmän tiedotustilaisuudessa
torstaina 17.5.2001 klo 10 sosiaalivirastalon ravintokeskuksen kabinetissa,
Koulukatu 9. Tervetuloa!
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p. 314 77502 ja 050 591 1692
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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Lehdistötiedote
Pvm: 20.3.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Lääkärilakkotilanteesta avoterveydenhuollossa
Kaupunkilaiset ovat käyttäneet hyvin harkintaa sairaanhoitopalveluja tarvitessaan. Hatanpään
päivystysasemalla on asioinut 150-184 henkilöä päivässä, mikä on n 70 % normaalista.
Päivystysasemalla on ollut torstaista lähtien kolmas suojelutyötä tekevä lääkäri päivävuorossa.
Sosiaali- ja terveystoimi korostaa, että alueellisilla terveysasemilla ei ole lääkärin vastaanottoja. Uusia
lääkärinaikoja peruuntuneitten tilalle voi varata edelleen.
Lakon alkaessa toimitettu tarkempi tiedote lakon vaikutuksista on terveydenhuollon toimipisteissä.
Lakon ensimmäinen vaihe avoterveydenhuollon osalta päättyy perjantaina 23.3. klo 24. Sosiaali- ja
terveydenhuollon lakkotyöryhmällä ja paikallisilla lääkäriliiton edustajilla on hyvä neuvotteluyhteys.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p. 050 591 1692
Lisätiedot tiedotusvälineille: hallintopäällikkö Tuula Haapio, p. 050 547 6111 ja ylilääkäri Erkki
Lehtomäki, p. 050 558 4566
Lehdistötiedotteet 2001
Sosiaali- ja terveystoimi
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LEHDISTÖTIEDOTE
Pvm: 12.3.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Lääkärilakon vaikutuksista terveydenhuollon palveluihin Tampereella
Lääkärilakon johdosta sosiaali- ja terveystoimi tiedottaa palve- lujen käyttäjille seuraavaa: Lääkäriliiton
lakkosuunnitelman mukaan lakko jatkuessaan kestää kaksi viikkoa, jonka jälkeen toiminta jatkuu
normaalisti neljä viikkoa.
Lakko vaikuttaa seuraavien yksikköjen toimintaan:
● Alueelliset lääkäriasemat
● Pohjolankadun työterveysasema
● Pyynikin terveysaseman silmä- ja korvayksikkö
● Reumatoimisto
●
●
●
●
●

Diabetesneuvola
Hatanpään lääkäriaseman neurologin vastaanotto ja tähystystoiminta
Nuorisoneuvola
Lastenneuvolat
Opiskelijaterveydenhuolto

Näissä lääkärivastaanotot loppuvat ja ajat peruuntuvat. Potilaat voivat kuitenkin varata uudet ajat.
Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotot toimivat normaalisti näissäkin paikoissa.
Hatanpään päivystysaseman toiminta supistuu olennaisesti
Päivystysasemalla hoidetaan vain välitöntä ja kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat potilaat.
Normaalisti toimivat:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lääkäriasemien sairaanhoitajien vastaanotto ja ajanvaraus lääkäreille
Terveydenhoitajien vastaanotot neuvoloissa ja kouluterveyden huollossa
Äitiysneuvolat, keskusäitiysneuvola ja keskuslastenneuvola
Sukupuolitautien poliklinikka
Kotisairaanhoito
Päihde- ja huumeyksiköt ja A-klinikka
Mielenterveyskeskus
Kasvatus- ja perheneuvolat
Kehitysvammahuolto

Sairaalat:
Kaupungin sairaalat toimivat normaalisti.
Lakko ei koske:
●

Laboratoriokeskuksen näytteenottopisteet terveyskeskuksissa, Tullinkulmassa ja Taysissa
toimivat normaalisti.

●

Lakko ei koske yksityisiä lääkäriasemia,työterveydenhuoltoa, päivystystyksiä ja vastaanottoja

Lakon jatkuessa saattaa näihin tietoihin tulla muutoksia. Suojelutyöstä on sosiaali- ja terveystoimella
neuvotteluyhteys lääkäriliiton edustajien kanssa.
Pahoittelemme tilanteen kaupunkilaisille aiheuttamia vaikeuksia
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LEHDISTÖTIEDOTE
Pvm: 8.3.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Vammaisille palveluasumista
- Tampereella selvitetään neurologisesti vaikeavammaisten asumistarpeita
Tampereen sosiaali- ja terveystoimi selvittää neurologisesti vaikeavammaisten henkilöiden
palveluasumisen tarpeen tämän kevään aikana.
Selvitystä varten on sosiaali- ja terveystoimen sekä kuntoutusohjaajien asiakkaista valittu 370 henkilöä,
joille on lähetetty kyselylomake. Tieto tutkimuksesta on lähetetty myös neurologisille
vammaisjärjestöille.
Selvityksen tekemisestä vastaa sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelutoimisto ja mukana työssä
ovat TAYS:n neurologian alueen kuntoutusohjaajat sekä Asumispalvelusäätiö ASPA.
Palveluasumiseen kuuluu asunto sekä ne asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä
asukkaan päivittäisessä suoriutumisessa. Vammaispalvelulain mukaan palveluasumisen järjestäminen
on kunnan tehtävä.Tampereella sosiaali- ja terveystoimi hankkii palveluasumista lähinnä
ostopalvelusopimuksin yksityisiltä yhteisöiltä, mm. Invalidiliiton palvelutaloista. Palveluasumista voidaan
järjestää myös asukkaan omaan kotiin. Tällä hetkellä Tampereella on lähes 70 vaikeavammaista
palveluasumisen piirissä. Edellisen kerran sosiaali- ja terveystoimi on tutkinut vaikeavammaisten
asumispalvelujen tarvetta vuonna 1991.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
Lisätietoja antaa selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtaja,
toimistopäällikkö Päivi Mattila, p. 0500 628 038 ja 3147 7616
paivi.mattila@tt.tampere.fi
Lehdistötiedotteet 2001 Sosiaali- ja terveystoimi
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LEHDISTÖTIEDOTE
Pvm: 26.2.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tampereella lääkärilakko koskisi lähinnä lääkäriasemia
Mikäli neuvottelut eivät johda tuloksiin, alkaa lääkärilakko aikaisintaan
maanantaina maaliskuun 5. päivänä klo 12. Lakko kestäisi Tampereen kaupungin terveyskeskuksen
osalta kaksi viikkoa, jonka jälkeen toiminta jatkuu normaalisti neljä viikkoa.
Lakon alkaessa peruuntuvat lääkäriasemien lääkärien ja terveyskeskuksen erikoislääkärien varatut
vastaanottoajat ilman eri ilmoitusta.
Suomen Lääkäriliiton rajauksen mukaan lakko ei koske seuraavia toimintoja:
psykiatrian erikoisala, syöpätautien tutkimus ja hoito, raskauden keskeyttämistoiminta, patologia,
lastentaudit, pitkäaikaissairaiden hoito, kotisairaanhoito, äitiysneuvolat, kasvatus- ja perheneuvolat,
kehitysvammahuolto, A-klinikat sekä päihde- ja huumeyksiköt.
Lakon vaikutuksista Hatanpään päivystysaseman toimintaan tiedotetaan myöhemmin.
Kaupunginhallitus asettaa tänään kokouksessaan lakkotoimikunnan.Sosiaali- ja terveystoimen
johtoryhmä on nimennyt toimialan lakkotyöryhmän jo aiemmin.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
Lisätiedot: hallintopäällikkö Tuula Haapio, p. 314 77505
ja ylilääkäri Timo Saaristo p. 314 69035 sekä
5.3.01 jälkeen vastaava ylilääkäri Erkki Lehtomäki p.314 77247
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LEHDISTÖTIEDOTE
Pvm: 25.1.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Tiedotustilaisuus: Mitä mieltä terveysasemien toiminnasta?
Potilaspalautteen tulokset kertovat
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivissa terveyskeskuksissa suoritettiin viime syyskuussa
yhden viikon aikana potilaspalautekysely. Siihen osallistui Tampereella yhteensä yli 4300 lääkärin tai
sairaanhoitajan vastaanotolla käynyttä potilasta.
Tutkimuksessa olivat mukana kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelualueilla sijaitsevat
terveysasemat, Hatanpään päivystysasema ja Hatanpään sairaalan erikoislääkäripoliklinikka. Potilaille
esitetyt 14 kysymystä koskivat erityisesti tutkimukseen ja hoitoon pääsyä, tyytyväisyyttä käynteihin ja
niiden sisältöön sekä hoitosuhteen jatkuvuutta. Tampereen tuloksia on mahdollista vertailla muihin
terveyskeskuksiin ja myös aikaisempien vuosien tuloksiin.
Kerromme asiasta tarkemmin tiedotusvälineille tiedotustilaisuudessamme keskiviikkona
31.1.2001 klo 10 sosiaalivirastotalon ravintokeskuksessa, Koulukatu 9.
Tervetuloa!
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
p. 050 5911692
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LEHDISTÖTIEDOTE
Pvm: 11.1.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Kotisairaala toimii laitoshoidon ja kotisairaanhoidon
välivaiheena
Tampereen kotisairaalatoiminta käynnistyi asteittain 16.10.2000 alkaen. Se on
erikoissairaanhoitoa, jota toteutetaan sairaalassaolon sijasta potilaan kotona, hänen
suostumuksellaan. Kotisairaala on osa Hatanpään sairaalaa ja noudattaa samoja arvoja ja
periaatteita kuin Hatanpään sairaalakin. Erityisesti potilaan itsemääräämisoikeus, hoidon
yksilöllisyys, perhekeskeisyys, turvallisuus ja potilaslähtöisyys korostuvat. Kotisairaala
toimii ympäri vuorokauden. Kotisairaalassa on 20 sairaansijaa ( 20 kotia) enimmillään.
Kotisairaalan henkilökunta käy potilaan luona sovitun aikataulun mukaisesti ja potilas saa
aina halutessaan yhteyden henkilökuntaan. Yhteydenoton jälkeen hoitaja saapuu
tarvittaessa potilaan luokse viimeistään puolessa tunnissa.
Kotisairaalan hoitaja ja lääkäri käyvät saatuaan tiedon kotisairaalaan soveltuvasta
potilaasta arviokäynnillä joko sairaaloiden osastoilla tai poliklinikoilla, (yksityisessä)
vanhainkodissa tai potilaan kotona. Arviokäynnin jälkeen päätetään potilaan hoitotiimin
koostumus. Ennen hoitosopimuksen allekirjoittamista selvitetään potilaan soveltuvuus
kotisairaalahoitoon ja omaisten myönteinen mielipide asiaan. Jokaiselle potilaalle tulee
omahoitaja. Ellei potilaalla ole puhelinta, sovitaan tarkat käyntiajat.
Kohderyhmät
Kotisairaalan toimintaan suunniteltuja kohderyhmiä ovat tulehduspotilaat (esim.
antibiootti-tiputuksia tarvitsevat), murtumien ja vammojen sekä leikkausten jälkeen
kotisairaalahoitoon soveltuvat potilaat, syvää laskimotukosta sairastavat, syöpätauteja
sairastavat, aivoverenkiertohäiriöiden ja aivohalvausten jälkitilat, sydämen vajaatoiminnan
pahentunutta vaihetta tai kroonista, ahtauttavaa keuhkosairautta tai astmaa sairastavat ja
tehostettua lääke- ja happihoitoa tarvitsevat potilaat. Hoidon tasapainotusta tai
insuliinihoidon aloitusta tarvitsevat diabeetikot ja veritiputuksia tarvitsevat anemiapotilaat,
ruuansulatuskanavan ulkopuolista ravitsemusta tai kipuhoitoa sekä erityishoitoa vaativia
haavaumia sairastavat potilaat voivat tulla kyseeseen. Potilaiden tulee selviytyä
päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti (tarvittaessa apuvälineen avulla) tai
omaisten/läheisten turvin. Potilaan turvallisuuden tunteen lisäämiseksi hänelle luvataan
mahdollisuus palata tarvittaessa takaisin sairaalaan.
Voimavarat
Kotisairaalan henkilökunnan virkoihin tai toimiin on valittu erikoislääkäri, osastonhoitaja,
yhdeksän sairaanhoitajaa, viisi perus- tai lähihoitajaa ja yksi puolityöaikainen
fysioterapeutti. Yksi lähihoitajista tekee osastonsihteerin tehtäviä. Lisäksi voidaan järjestää
erityistyöntekijöiden palveluja. Kotisairaalan hoitajat tekevät kolmivuorotyötä. Kotisairaalan
lääkäri on tavattavissa virka-aikana. Muuna aikana Hatanpään sairaalan päivystävät
lääkärit vastaavat kotisairaalan potilaiden konsultaatioista. Kotisairaalan varustuksena
ovat farmarityyppisten henkilöautojen ja matkapuhelinten lisäksi mm. nesteensiirtolaitteet,
hengityslaitteet/happirikastimet, erilaiset sairaanhoitotarvikkeet ja turvapuhelimet
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hälytysjärjestelmineen ja diagnostisia toimenpiteitä varten esim. EKG-laite ja
verensokerimittari.
Potilasmaksut
Kotisairaalan potilasmaksut määräytyvät lyhytaikaisen hoidon piirissä olevien osalta
hoitohenkilökunnan vuorokautisten käyntikertojen mukaan. Potilasmaksu on korkeintaan
70 markkaa/vuorokausi. Aikaisemmin säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden potilaiden
potilasmaksu määräytyy kuukausimaksuna, joka tarkistetaan palveluja vastaavaksi.
Maksu sisältää kotona annettavan sairaanhoidon, laboratorio- ym. tutkimukset,
sairaanhoitotarvikkeet ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä kotisairaalan
henkilökunnan antaman lääkehoidon lukuunottamatta kuitenkin potilaan pysyvää,
normaalilla lääkemääräyksellä määrättyä lääkehoitoa.
Kotisairaalan tunnuslukija 16.10.2000 - 31.12.2000
Vuoden 2000 loppuun mennessä oli kotisairaalaan otettu 71 potilasta, 30 naista ja 41
miestä. Vanhin potilas on ollut 97-vuotias ja potilaiden keski-ikä 63 vuotta.
Keskimääräinen hoitoaika oli 9 vuorokautta. Hoitoaika vaihteli 3 vrk:sta 35 vrk:een.Vuoden
2000 loppuun mennessä (2,5 kk) kotisairaalan henkilökunta oli tehnyt yhteensä 1319
kotikäyntiä. Näistä oli hoitajien käyntejä 1165 (89 %).
Aamuvuorossa ollut hoitaja oli tehnyt keskimäärin seitsemän kotikäyntiä, iltahoitaja 5.4
käyntiä ja yöhoitaja 2.8 käyntiä. Lääkärin kotikäyntejä kertyi vastaavasti 1.5 ja
fysioterapeutin käyntejä 1.3 työpäivää kohti. Tämän lisäksi sekä hoitaja että lääkäri ovat
tehneet arviokäynnin kunkin potilaan edellisessä hoitopaikassa.
Yli puolet potilaista (58 %) tuli Hatanpään sairaalan vuodeosastolta, neljäsosa (24 %)
Taysista, viisi potilasta Hatanpään sairaalan päivystysasemalta, neljä Hatanpään
sairaalan sisätautien poliklinikalta ja loput kotoa, yksityisestä vanhainkodista tai
kotisairaanhoidosta kotisairaanhoitajan soiton perusteella.
Infektiosairaus oli tavallisin hoitoontulosyy. Yli kolmannes (38 %) kotisairaalaan tulleista
sairasti infektiota. Kuudesosalla (14 %) potilaista kotisairaalaan tulon syynä oli
diabeteksen tasapainoitus ja kuudesosalla vaativa haavan hoito. Sydämen
toiminnanvajausta sairasti kymmenesosa potilaista. Muita syitä olivat syöpä, syvä
laskimotukos, keuhkoveritulppa, aivohalvauksen jälkitila, letkuruokinnan opetus,
suoliavanteen hoito sekä murtuman saaneen potilaan jatkokuntoutus.
Yhteenveto
Potilaiden kotisairaalaan ottaminen on vaihdellut, vaikka informaatiota on koko ajan lisätty.
Vuoden 2001 alusta lukien kotisairaalan henkilöstö on ollut täysilukuinen. Jo nyt voidaan
potilaiden kotisairaalaan ottamista lisätä mm. syöpää sairastavien sytostaattilääkityksen ja
anemiapotilaiden punasolusiirtojen muodossa ja lisätä lievästi dementtien potilaiden
kotona selviytymisen arviointia.
Lyhyenkin kokemuksen perusteella voidaan todeta potilaiden hyötyvän kotisairaalasta
monin tavoin: potilaan ja omaisten toivomus kotihoidosta voi toteutua, potilaan sosiaalinen
verkosto voi säilyä, erikoissairaanhoidon hoitojaksoja voidaan lyhentää tai vähentää,
toiminta on avohoitopainotteista ja luonteeltaan aktivoivaa. Sairaalainfektioiden määrää
voidaan vähentää tai niiden leviämistä voidaan estää. Kotisairaalahoidon aikana potilas
voi saada asumistukea ja hoitolisää. Kotisairaala muodostaa hyvin perustellun välivaiheen
laitossairaalan hoidon ja kotisairaanhoidon väliin.
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LEHDISTÖTIEDOTE
Pvm: 5.1.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Sotaveteraanien terveyskeskusmaksu poistui
Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että sotaveteraanien terveyskeskusmaksusta luovutaan
vuonna 2001.Muilta osin terveyskeskusmaksun periminen säilyy ennallaan.
Terveyskeskusmaksua ei siis 1.1.2001 alkaen peritä sotaveteraaneilta
perusterveydenhuoltoon kuuluvilla terveyskeskuslääkärien alueellisilla vastaanotoilla ja
päivystysasemalla. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta myöskään erikoissairaanhoidon
tehtäväalueeseen kuuluvilla silmä- ja korvalääkärin vastaanotoilla, fysiatrin vastaanotolla,
reumatoimistossa ja diabetesneuvolassa eikä Kaupin sairaalan poliklinikalla, joilla maksu
on tähän saakka on peritty. Terveyskeskusmaksun suuruus on ollut 60 markkaa.
Sotaveteraani voi osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä joko
●

sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta
erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai
veteraanitunnuksen myöntämisestä tai

●

kuvallisen Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R.

●

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti rintamaveteraanien kuntoutusta
varten tarvittavista lääkärintodistuksista ei peritä maksua. Muista todistuksista peritään
lautakunnan päättämät maksut.
Jorma Nuotio
tiedotuspäällikkö
Lisätiedot tiedotusvälineille:
johtava ylilääkäri Timo Pitkäjärvi, p.314 73911
ja hallintosihteeri Marja-Leena Eskonen, p.314 77691
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LEHDISTÖTIEDOTE
Pvm: 2.1.2001
Hlö: Jorma Nuotio

Sosiaalityötä uudella tavalla
Tampereen sosiaali- ja terveystoimen sosiaalityön palvelut uudistuivat vuoden alusta.
Lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys, alueellinen ja kokonaisvaltainen työote sekä
työntekijän kannalta erikoistumismahdollisuus. Tavoitteena on mm. syrjäytymisen
ehkäiseminen puuttumalla entistä varhaisemmassa vaiheessa lasten ja nuorten ongelmiin.
Uudistukset koskevat alueellisilla sosiaaliasemilla tehtävää perussosiaalityötä sekä
Päihde- ja sosiaalipäivystysasema Paussin ja perustettavan Perheasiain yksikön
toimintaa.
Alueellinen sosiaalityö
Tampereella on kuusi sosiaaliasemaa, Hatanpään, Hervannan Kaukajärven,
Linnainmaan, Läntinen ja Tammelan sosiaaliasema, joilla tehtävä sosiaalityö jakaantuu
kahteen linjaan: aikuisten ja lapsiperheiden palvelulinjoihin.
Sosiaalityön perustana on edelleen alueellisuus ja kokonaisvaltaisuus, kummallakin linjalla
hoidetaan toimeentulotukeen päihdehuoltoon ja muuhun perussosiaalityöhön liittyviä
tehtäviä. Tämän lisäksi lapsiperheiden linjalla hoidetaan lastensuojelun tehtävät.
Asiakasryhmittäinen jako säilyttää siis ns. yhden luukun periaatteen, mutta antaa
työntekijän vastuulle rajatumman tehtäväkentän ja mahdollisuuden erikoistumiseen.
Keskitetty sosiaalityö
Palvelualueilta siirretään keskitetysti hoidettavaksi kaikki lastenhuoltoon ja
tapaamisasioihin liittyvät tehtävät sekä rikoksiin syyllistyneiden nuorten oikeusprosessiin
liittyvät tehtävät ja lastensuojelun tarpeen arviointi tässä yhteydessä.
Perustetaan perheasiainyksikkö
Perheasiainyksikössä hoidetaan kaikki lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja
tapaamisiin liittyvät sopimukset sekä huoltoriita-asioiden selvittely ja lausuntojen
antaminen oikeudelle. Yksikössä yhdistyvät nykyiset lastenvalvojien tehtävät ja osa
palvelualueilla hoidettavista tehtävistä. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä perheneuvolan
kanssa.
Paussin tehtäviä laajennetaan
Varhaiseen puuttumiseen ja tukeen pyritään siirtämällä rikoksiin syyllistyneiden nuorten
oikeusprosessiin liittyvät tehtävät hoidettaviksi keskitetysti Paussin ja Sovittelutoimiston
yhetistyönä siten, että myös lastensuojelun tarpeen arviointi ja tukitoimien käynnistäminen
tapahtuu tarvittaessa nopeasti.
Lisäksi Paussin hoidettavaksi siirretään yksilöllistä palveluohjausta tarvitsevien nuorten
moniongelmaisten aikuisten sosiaalityö. Näin pyritään katkaisemaan syrjäytymiskierre ja
estämään näiden asiakkaiden joutuminen palvelujärjestelmän ulkopuolelle.
Asiakassuhteet ovat tavoitteellisia ja määräaikaisia, ja tilanteen selkiytymisen jälkeen
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asiakkaat siirtyvät tarvittaessa sosiaaliaseman asiakkaiksi.
Muutoksen lähtökohtana on laadun ja tasa-arvoisuuden parantaminen:
Kuntalaisten kannalta: alueellinen tasa-arvoisuus, resurssien jaon suhteen
Asiakkaiden kannalta: asiakaslähtöisyys, alueellisuus ja kokonaisvaltaisuus
Työntekijöiden kannalta: hallittavat työkokonaisuudet ja erikoistuminen
Yhteistyökumppaneiden kannalta: verkoston hallittavuus ja synergiaedut
Erityisiä tavoitteita
Syrjäytymisen ehkäiseminen: varhainen puuttuminen ja yksilöllinen palveluohjaus
Lapsen aseman parantaminen: keskittäminen ja erikoistuminen
Lisätietoja: Sosiaalityönpäällikkö Heikki Lätti p. 314 77100
Sosiaalipalvelupäällikkö Mirja Saarni p. 314 77389
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