Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi - Lehdistötiedotteet 2003
Sosiaali- ja terveystoimi

●

Tiedotteet 2004

●

Ajankohtaista

●

Linkit

●

Palaute

Hallintopalvelut I Terveyspalvelut | Sosiaalityö | Päivähoito I
Vanhusten palvelut I Erityispalvelut

Lehdistötiedotteet
Vuoden 2003 tiedotteet
● Sotaveteraanit maksutta erikoispoliklinikalle (30.12.2003)
●

Tamperelaisten kuulokojeiden huolto siirtyy Taysista
sosiaalivirastotaloon (19.12.2003)

●

Asiakaspalveluaikoihin muutoksia sosiaali- ja terveystoimessa
(18.12.2003)

●

Lääkäriasemat antavat joulun aikaan vain kiireellistä
sairaanhoitoa (16.12.2003)

●

Tampere uusii omaishoidon tuen myöntämisperusteet
(10.12.2003)

●

Päivähoitopaikka järjestyy hyvin Tampereella (5.12.2003)

●

Valma kysyy palvelusetelistä (4.12.2003)

●

Lapsiperheiden kotipalvelu saa toiminnastaan kiitosta
(20.11.2003)

●

Päiväkotihoidossa olevat lapset vähenivät eniten Tampereella
(17.11.2003)

●

Mielenterveyteen paneudutaan ilon ja värin voimalla
(11.11.2003)

●

Esiselvitys päivähoitoikäisten lasten ja heidän vanhempiensa
sekä päivähoidon henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan
käytöstä on valmistunut (10.11.2003)

●

Perheneuvola esittäytyy Koskikeskuksessa (10.11.2003)

●

Ikäpisteessä tarjotaan tietoa kotihoidon uusista
asiakasmaksuperusteista (28.10.2003)

●

Influenssarokotuspäivä jälleen keskiviikkona (22.10.2003)

●

Kotihoidon asiakasmaksuperusteita ehdotetaan muutettaviksi
(15.10.2003)

●

Sosiaaliasema Paussiin yhdistettiin toimintoja (8.10.2003)

●

Influenssarokotukset alkavat Tampereella (2.10.2003)

●

Tampere ostaa sairaanhoitopiiriltä 108 miljoonalla eurolla
palveluja ensi vuonna (1.10.2003)

●

Lääkäripalvelujen tehostaminen puhutti sosiaali- ja
terveyslautakuntaa Amsterdamissa (29.9.2003)

●

Kalevan lastentalossa on toimittu 50 vuotta (23.9.2003)

●

Kaupin sairaalan B-osaston remontti on alkanut (22.9.2003)

●

Sosiaali- ja terveyslautakunta opintomatkalle Amsterdamiin
(17.9.2003)

●

Alzheimer-päivä Koskikeskuksessa (11.9.2003)
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●

Kaksi erityistä influenssarokotuspäivää yli 65-vuotiaille
tamperelaisille (10.9.2003)

●

Tampere sai oman nuorisospsykiatrisen poliklinikkansa
(10.9.2003)

●

Leinolan perhetukikeskus valmistuu tammikuussa (10.9.2003)

●

Tampereen toimeentulotuen menot Suomen muita isoja
kaupunkeja alhaisemmat (8.9.2003)

●

Tampereen kouluille ja päivähoitoon yhtenäiset
erityisruokavalio-ohjeet (8.9.2003)

●

Kotipalvelun perheryhmä perustetaan Kalevaan (4.9.2003)

●

Kunnalliseen hammashoitoon etsitään apua
yksityishammaslääkäreiltä (29.8.2003)

●

Kuntalaiset voivat ottaa kantaa sosiaali- ja terveystoimen
talousarvioehdotukseen (20.8.2003)

●

Lisää kerhoja ja päivätoimintaa alle kouluikäisille lapsille
(13.8.2003)

●

Perhe- ja laitoshoitoon sijoitettavien lasten määrä kasvussa
Tampereella (13.8.2003)

●

Haukiluoma saa perhekahvilan ja parkkihoidon (11.8.2003)

●

Hatanpäänpuiston sairaala saa lisää tilaa ja uutta
henkilökuntaa (8.8.2003)

●

Mielenterveyspotilaan palvelu paranee Linnainmaalla
(5.8.2003)

●

Kaikki lääkäriasemat avoinna jälleen maanantaina (1.8.2003)

●

Haku palvelutalojen lyhytaikaiseen asumispalveluun selkiytyy
(31.7.2003)

●

Moniammatillinen työtiimi lapsiperheiden apuna neuvolassa
(27.6.2003)

●

Terveyspalveluiden neuvonta laajenee verkkoon (18.6.2003)

●

Lääkäriasemien sulut kesällä 2003 (18.6.2003)

●

Rintaklinikka Rintsikka suljetaan putkiremontin vuoksi
(17.6.2003)

●

Terveystietojärjestelmä säästää potilaan ja lääkärin aikaa
(12.6.2003)

●

Matkojenyhdistelykokeilu sai myönteistä palautetta (5.6.2003)

●

Tarvikejakelun aukioloaika muuttuu Lielahdessa (28.5.2003)

●

Ympäristöasiat puhuttavat kansainvälisiä vieraita (27.5.2003)

●

Omalääkäripiireissä muutoksia läntisellä alueella (26.5.2003)

●

Uusien lääkärien myötä omalääkäripiirit muuttuvat (21.5.2003)

●

Telkän päiväkoti sai omakseen Vihreän lipun (12.5.2003)

●

Pakolaisperheitä autetaan oman elämän haltuunottoon
(9.5.2003)

●

Valmistelufoorumi kysyy mielipiteitä neuvolatoiminnasta
(8.5.2003)
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●

Päivähoidon strategiaa esitellään kuntalaisille (8.5.2003

●

Vehmaisten päiväkoti täyttää 50 vuotta (6.5.2003)

●

Terveydenhuollon neuvova puhelin opastaa myös
sars-epäilyissä (30.4.2003)

●

Viisi uutta omalääkäriä aloittaa työnsä tänä vuonna
(24.4.2003)

●

Lasten teatterikevät valtaa päiväkodit (17.4.2003)

●

ISS Suomi Oy vetäytyy vanhusten asumispalvelujen
tuottamisesta (9.4.2003)

●

Vanhusten palvelut tarvitsee uusia vakansseja jatkossakin
(21.3.2003)

●

ISS Suomi Oy tarjouskilpailun voittajaksi asumispalveluiden
tuottajana (21.3.2003)

●

Tampereen päivähoidon esiopetus pääsi kansainväliseen
tutkimukseen (19.3.2003)

●

2000 päivähoitopaikkaa haussa Tampereella (10.3.2003)

●

Perhepäivähoitoon ollaan tyytyväisiä (17.2.2003)

●

Kotiutusosasto kannustaa omatoimisuuteen (17.2.2003)

●

Tampere pyrkii terveysneuvonnalla vähentämään
diabetesriskiä (13.2.2003)

●

Hervannan mielenterveystoimisto muuttaa (6.2.2003)

●

Lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen (31.1.2003)

●

Terveystietojärjestelmä nopeuttaa ja parantaa palvelua
(30.1.2003)

●

Mielenterveyskeskuksen puhelinnumero muuttuu (9.1.2003)

●

Nuorisopooli madaltaa nuoren hoitoon hakeutumisen kynnystä
(7.1.2003)

●

Perheneuvola aloittaa juhlavuoden
lapsuudenmuistoilla(3.1.2003)

●

Hervannan sosiaaliasema muuttaa (3.1.2003)

Lehdistötiedotteet:
2004 | 2002 I 2001

Sivu päivitetty 7.1.2004
tuula.ala-honkola@tt.tampere.fi
Sosiaali- ja terveystoimi
PL 98 (Koulukatu 9), 33201 Tampere
p. (03) 314 711, faksi (03) 314 75291
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Etusivu

Ajankohtaista

Palvelut
Päivystys ja ensiapu
Lääkäriasemien palvelut
Mielenterveys
Hammashoito
Neuvolat
Koululaisten ja opiskelijoiden terveys
Ohjaus ja neuvonta
Sairaalat ja laitoshoito
Asumispalvelut
Kotihoito
Kuntoutus ja terapia
Laboratoriot
Kuvantaminen (röntgen)
Palvelut väestöryhmittäin
Ympäristöterveydenhuolto
Terveystietoa
Tavallisimpia sairauksia ja
hoito-ohjeita
Menossa tutkimukseen tai
toimenpiteeseen

Yleistiedot

Haku

Palaute

Yhteystiedot

Etusivu

Linkit
Teuvo neuvoo

Tampereen terveyspalvelut
Tampereen kaupungin terveyspalvelut ovat
kaikkien tamperelaisten käytettävissä.
Terveyspalvelut tukevat ja edistävät kuntalaisten
terveyttä ja hyvinvointia.

Terveyspalvelujen
neuvonta
puhelimitse
Neuvontanumero puh. 10 023 joka päivä klo 7 24
Matkapuhelimesta numero on: 0600 - 92323
Numero 10023: 0,08 euroa/puhelu + ppm
Numero 0600 92323: 0,49 euroa/puhelu + ppm
● Neuvontanumerosta saa neuvoja ja ohjeita
äkillisissä sairaustapauksissa.
● Voit kysyä sairaanhoitajalta hoito-ohjeita. Hän
opastaa tarvittaessa hoitoon hakeutumisessa ja
ohjaa oikeaan hoitopaikkaan.
● Jonotusäänen kuullessasi (pitkä matala, lyhyt
matala, pitkä korkea) älä sulje puhelinta, vaan jää
odottamaan vuoroasi.

© 2004 Tampereen kaupunki | eTampere
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Sairaanhoitaja vastaa
kysymykseesi verkon
kautta
Tärkeät numerot
Yleinen hätänumero 112
(Lisätietoja)
Myrkytystietokeskus
(09) 471 977 tai (09)
4711
Tampere - terve kunta
Tampere kuuluu
Stakesin Terve Kunta
-verkostoon
Tampere - terve kunta
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Tuula Ala-Honkola 30.12.2003
Sotaveteraanit maksutta erikoispoliklinikalle
Tamperelaiset sotaveteraanit pääsevät vuodenvaihteen jälkeen maksutta
kaupungin erikoispoliklinikoille Hatanpäällä ja Koukkuniemessä.
Kaupunginvaltuuston päättämä uusi etuus koskee noin 4 000
Tammenlehvätunnuksen saanutta tamperelaista sotaveteraania.
Terveyskeskusmaksu poistui veteraaneilta jo kolme vuotta sitten.
Maksua ei myöskään peritä rintamaveteraanien kuntoutusta varten annetusta
lääkärintodistuksesta. Muut todistukset ovat sen sijaan maksullisia. Maksu
peritään mm. ajokorttitodistuksesta sekä Kelan etuuksien hakemista varten
kirjoitetusta todistuksesta.
Osoittaakseen oikeutensa maksuttomaan palveluun sotaveteraani voi esittää
joko rintamasotilastunnuksin varustetun sotilaspassin tai erillisen kortin, jossa
on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai
veteraanitunnuksen myöntämisestä.
Todistukseksi käy myös kuvallinen Kela-kortti, jonka kääntöpuolella on
R-merkintä.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 19.12.2003
Tamperelaisten kuulokojeiden huolto
siirtyy Taysista sosiaalivirastotaloon
Tamperelaisten käyttämien kuulokojeiden huolto siirtyy vuoden vaihteessa
Tampereen yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksesta sosiaalivirastotaloon
Koulukadulle.
Muuton tarkoituksena on paitsi helpottaa tamperelaisten asiointia myös
tehostaa kuulolaitteen käytön opastusta. Kuulokojeiden vaativammat
korjaukset hoidetaan edelleen kuulokeskuksessa Taysissa.
Tampereella on noin 6 000 kuulokojeen käyttäjää. Vuosittain luovutetaan
tamperelaisille noin 650 uutta kuulokojetta, joista nelisenkymmentä prosenttia
menee uusille käyttäjille.
Kuulolaitehuoltopisteen siirtyminen kaupungin vastuulle liittyy Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin projektiin, jossa on tutkittu kuulokojeiden perushuollon
siirtämistä PSHP:n jäsenkuntiin.
Sairaanhoitopiiri joutui tämän selvityksen eteen, kun kuulokeskuksen
korvakappalelaboratorio ruuhkautui huoltotöistä kuulokojeiden määrän
lisääntyessä.
Ongelmaksi on nähty myös se, että monien kuntalaisten kuulolaite on jäänyt
vähälle käytölle tai joutunut kokonaan hyllylle, koska opastusta ja ohjeita
kojeen käyttöön on ollut hankala saada.
Kuulokojeiden perushuolto alkoi viidessä pirkanmaalaisessa kokeilukunnassa,
ja koska kokemukset osoittautuivat erittäin hyviksi, toimintaa päätettiin
laajentaa myös muihin kuntiin. Tampere lähti mukaan tänä syksynä.
Tampereella kuulokojeiden huolto keskittyy korva- ja silmäyksikköön, joka
sijaitsee sosiaalivirastotalossa Satamakadun ja Koulukadun risteyksessä.
Yksikköön on palkattu yksi kuulolaitehuoltaja, joka tutkii tarkastukseen tuodun
laitteen sekä päättää sen jatkohuollosta joko kaupungin omassa toimipisteessä
tai Taysin kuulokeskuksessa.
Kuulolaitehuoltaja vastaa arkipäivisin kuulokojetta koskeviin kysymyksiin klo
12-12.30 puhelinnumerossa 3147 3961.

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
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Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 18.12.2003
Asiakaspalveluaikoihin muutoksia sosiaali- ja terveystoimessa
Tamperelaisten asioinnin helpottamiseksi sosiaali- ja terveystoimen eri
toimipisteissä ollaan yhdenmukaistamassa aukiolo- ja asiakaspalveluaikoja
ensi vuoden alusta lukien.
Kaikkien sosiaaliasemien uusi ajanvarausaika on maanantaista perjantaihin
kello 9-14.
Vanhusten palvelujen kotihoidon työntekijöihin saa parhaiten yhteyden arkisin
kello 12-13, samoin vammaispalvelujen puhelinaika on vuoden vaihteesta
lähtien kello 12-13.
Läntisen alueen lääkäri- ja terveysasemat Lielahdessa, Tesomalla ja
Rahola-Pispalassa siirtyvät samaan aukioloaikaan muiden Tampereen
kaupungin lääkäriasemien kanssa. Vastaanottoaika on vuoden alusta alkaen
maanantaista torstaihin kello 8-15.30 ja perjantaisin kello 8-15.
Lisää muutoksia asiakasaikoihin on tulossa helmikuun alussa Pirkanmaan
puhelinluettelon ilmestyessä.
Silloin siirtyvät yhtenäisiin ajanvarausaikoihin kaikki kaupungin lääkäri- ja
terveysasemat sekä aikuisneuvolat.
Lääkäriasemille on ajanvaraus helmikuun alusta lähtien kello 12-14 ja
aikuisneuvoloihin kello 12-13.
Kiireellisissä sairaustapauksissa voi ajan lääkäriasemille varata myös
terveyspalvelujen neuvontanumerosta 10023.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 16.12.2003

Lääkäriasemat antavat joulun aikaan vain kiireellistä
sairaanhoitoa
Kaikki Tampereen kaupungin lääkäri- ja terveysasemat ovat avoinna
joulunalusviikolla ja välipäivinä, mutta henkilökunnan vuosilomien vuoksi
toimintaa joudutaan supistamaan.
Asemilla palvellaan 22.12. - 5.1. pelkästään kiireellisen avun tarpeessa olevia
kuntalaisia, ja ajanvaraus lääkäreille on täksi ajaksi keskitetty
terveyspalvelujen neuvontaan.
Omalääkärijärjestelmä ei ole käytössä tämän parin viikon aikana, ja
ajanvarausnumeroissa ääninauha antaa jatko-ohjeita.
Omalääkäreille voi varata aikoja normaaliin tapaan jälleen loppiaisen jälkeen.
Terveyspalvelujen neuvonnan numero on 10023, matkapuhelimesta
soitettaessa 0600 92323 ja se vastaa puheluihin joka päivä kello 7-24.
Terveyspalvelujen neuvonta antaa lääkäriaikojen lisäksi neuvoja ja ohjeita
äkillisissä sairaustapauksissa.
Myös osa hammashoitoloista toimii supistetuin voimin vuosilomien johdosta.
Kiireellistä hammashoidon ensiapua tarvitsevalle annetaan päivystysaikoja
Hatanpään lääkäriaseman hammashoitolaan jouluaattoa ja juhlapyhiä lukuun
ottamatta maanantaista perjantaihin kello 8-17 puhelimesta 3147 3196 ja
muina aikoina terveyspalvelujen neuvonnasta puh. 10023 (matkapuhelimesta
soitettaissa 0600 92323).
Sosiaali- ja terveystoimen toimipisteitä on suljettuna joulun aikaan
seuraavasti:
● Opiskelijaterveydenhuolto/Tullinkulma 29. - 31.12.2003
● Muistipoliklinikka 29.12.2003 - 5.1.2004
● Kaupin päiväsairaala 22.12.2003 - 6.1.2004
● Reumatoimisto 22.12.2003 - 6.1.2004
● Korva- ja silmäyksikkö 29. - 31.12.2003
● Hatanpään sairaala/ortopedian osasto A3 20.12.2003 - 11.1.2004
● Tammelan palvelukekuksen päivätoimintakeskus Kullervo 22. 23.12.2003
● Mielenterveyskeskuksen päiväsairaalat:
päiväsairaala 1, 29. - 31.12.2003
päiväsairaala 2, 22.12.2003 - 5.1.2004
päiväsairaala 3, 22. - 23.12.2003
http://www.tampere.fi/sote/tiedote/tied03/jouluaik.htm (1 of 2) [14.1.2004 16:14:14]

Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja terveystoimi - Lehdistötiedotteet

Katso myös:
Laboratorioitten joulun ajan aukioloajat
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 10.12.2003
Tampere uusii omaishoidon tuen myöntämisperusteet
Omaishoidon tuen myöntämisperusteet selkiytyvät vuoden 2004 huhtikuun
alusta lukien, mikäli sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sosiaali- ja
terveystoimen vanhusten palvelujen asiasta tekemän esityksen.
Ehdotuksen mukaan omaishoidon tuki voitaisiin myöntää toistaiseksi eikä vain
kalenterivuodeksi kerrallaan, kuten nykyään. Tämä mahdollistaisi
indeksikorotuksen saamisen tukeen.
Hoitopalkkioiden määräytyminen haluttaisiin jakaa viiteen maksuluokkaan sen
mukaan, mikä on hoidon sitovuus ja vaativuus.
Muutosesitys koskee ensi vuonna noin 600 tamperelaista.
Esitystä on selvitetty syksyn aikana mm. vammais- ja eläkeläisneuvostoille
sekä omaishoitajien yhdistyksille.
Tukea voi saada toistaiseksi
Omaishoidon tukea on määrärahojen niukkuuden vuoksi myönnetty enintään
kalenterivuodeksi kerrallaan ja tämä vuoksi tukeen ei ole tullut lakisääteistä
indeksikorotusta.
Ehdotuksen mukaan tukea ei enää tarvitsisi anoa kerran vuodessa, vaan sitä
maksettaisiin annettujen määrärahojen puitteissa. Hoitosopimus voidaan tehdä
toistaiseksi, jos hoidon sitovuudessa ja vaativuudessa ei ole lähiaikoina
odotettavissa muutoksia ja jos omaishoitaja on valmis sitoutumaan
pitkäaikaisesti omaishoitoon.
Käytännön arvellaan turvaavan nykyistä paremmin omaishoitajien ja tuella
hoidettavien hoitosuhteen.
Omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon
sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tänä vuonna hoitopalkkion
vähimmäismäärä on 225 euroa ja ylin 1010 euroa kuukaudessa.
Vaativa hoito etusijalla
Hoitopalkkioiden määrä ei ole Tampereella ollut oikeassa suhteessa hoidon
sitovuuteen ja vaativuuteen. Suurin osa Tampereella maksettavista
hoitopalkkioista on pieniä, vaikka asiakkaista suurin osa on paljon apua
tarvitsevia. Ilman omaishoitoa he tarvitsisivat ympäri vuorokautista palvelua
tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa.
Nykyinen tuen porrastusohje ehdotetaan korvattavaksi viidellä maksuluokalla,
joista ylin on 1100 euroa ja alin 300 euroa kuukaudessa. Korkeinta
omaishoidon tukea voisivat saada ne henkilöt, jotka tarvitsevat
ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Fyysisesti ja psyykkisesti erittäin
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raskas hoivatyö vaatii omaishoitajan päätoimisen työpanoksen, eikä hän voi
käydä ansiotyössä kodin ulkopuolella.
Alimpaan eli 300 euron tukeen olisi oikeutettu henkilö, joka ei tarvitse hoitoa
yöaikaan, mutta vaatii hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan.
Uusien maksuperusteiden tarkoituksena on kohdentaa omaishoidon tuki
asiakkaille, joiden hoidosta omaishoitaja kantaa päävastuun ja jotka eivät tuen
lisäksi tarvitse säännöllisesti kotiin runsaasti kunnan järjestämiä muita
palveluja.
Tampere sijoittuu keskitasolle
Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä
kunnan on huolehdittava. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen,
vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun
huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja.
Tampereella tuen määrärahaa on lisätty vuosittain, mutta se ei silti vastaa tuen
koko tarvetta. Erityisesti väestön ikääntyminen on lisännyt tuen kysyntää.
Viiden suurimman kaupungin omaishoidon tuen vertailussa Tampere sijoittuu
nyt keskitasolle. Vielä vuonna 2000 Tampere oli sekä tuen keskimääräisellä
tasolla että tuen peittävyydellä vertailtuna kärkitasoa.

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 5.12.2003
Päivähoitopaikka järjestyy hyvin Tampereella
Tamperelaisista vanhemmista yli 80 prosenttia sai tänä vuonna lapselleen
hoitopaikan siitä päiväkodista, mistä halusikin.
Vielä paremmin onnisti vuorohoitoa ja esiopetusta lapselleen hakevia.
Ensimmäiselle sijalle asetetun vuorohoitopaikan saivat kaikki hakijat, ja
esiopetuspaikkakin järjestyi 96 prosentille juuri siitä päiväkodista, minne
toivottiinkin.
Nämä tiedot selviävät päivähoidon saatavuuskyselystä, joka tehdään syksyisin
Tampereella.
Kysely lähetetään otantana vanhemmille, joiden lapset ovat syyskauden
alussa menneet päivähoitoon tai eskariin. Tänä syksynä kysely lähetettiin 300
perheelle ja vastauksia saatiin 250.
Perheitä pyydettiin myös antamaan arvosana lapsen päivähoitopaikan
järjestämisestä, ja tulokseksi saatiin sangen hyvä eli 4,6 asteikolla 1-5.

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
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Tuula Ala-Honkola 4.12.2003
Valma kysyy palvelusetelistä
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi aloittaa ensi vuonna
pienimuotoisen kokeilun palvelusetelien käyttöönotosta vanhusten palveluissa.
Kaupunginvaltuusto päätti ensi vuoden talousarviota käsitellessään, että
palveluseteleillä tuetaan vanhusten huollossa erityisesti omaehtoisia,
avohuollollisia palveluita.
Erillistä määrärahaa kokeilun aloittamiseen ei sosiaali- ja terveystoimen
budjetissa ole.
Ensi vaiheessa palveluseteliä onkin tarkoitus kokeilla rajatuissa vanhusten
palveluissa, esimerkiksi omaishoitajien tarvitsemissa palveluissa tai
kotipalvelun tukipalveluissa. Näihin tukipalveluihin kuuluvat ateria- , ostokuriiri-,
siivous- ja saunapalvelut sekä turvapuhelin.
Saadakseen eväitä jatkosuunnittelulle sosiaali- ja terveyslautakunta ja johtavat
virkamiehet odottavat nyt kuntalaisten mielipiteitä siitä, minkälaisiin ikäihmisten
palveluihin palveluseteliä eniten kaivattaisiin.
Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää toiveitaan valmistelufoorumi Valman
kautta keskiviikkoon 10.12. klo 12 saakka osoitteessa
www.tampere.fi/osallistu/valma
Valman kautta annettu mielipide menee suoraan sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsenten sähköpostiin sekä asiaa valmisteleville
virkamiehille.
Tampereella palveluseteliasiaa pohtineet virkamiehet ovat ehdottaneet, että
perinteisten avohuollon palvelujen lisäksi palveluseteli voisi olla esimerkiksi
kotiutumisen tukiseteli, jolla järjestettäisiin lyhytkestoisia palveluita
päivystysasemalta tai sairaalasta kotoutuvalle. Palvelusetelillä voitaisiin
mahdollisesti ostaa myös mm. kuntoutusta.
Kotisairaanhoitoon palveluseteliä ei voi käyttää.
Palveluseteliasia on esillä sosiaali- ja terveyslautakunnan käsitellessä sosiaalija terveystoimen ensi vuoden käyttösuunnitelmaa kokouksessaan 10.12.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
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Tuula Ala-Honkola 20.11.2003
Lapsiperheiden kotipalvelu saa toiminnastaan kiitosta
Lapsiperheiden kotipalvelu saa Tampereella toiminnastaan lähes kiitettävän
arvosanan.
Syyskuun alkupuolella tehtyyn kyselyyn vastasi yli 200 kotipalvelun asiakasta,
ja saamaansa palvelua he kiittivät lähes yhdeksikön arvoiseksi. Erityisen
korkealle asiakkaat arvostivat kotipalvelun luotettavuutta sekä sitä, että
kodinhoitaja teki perheessä sen, mihin hänen työpanostaan tarvittiinkin.
Kotipalvelun henkilökuntaa pidettiin myös ystävällisenä.
Vastanneista suuri osa oli pyytänyt apua sairaan lapsen hoitoon.
Ongelmakohdaksi asiakkaat näkivät kodinhoitajien vähyyden. Kodinhoitajia
voisi olla paljon enemmän, jotta kaikki tarvitsijat saisivat lyhyelläkin
varoitusajalla apua kotiinsa.
Kodinhoitoapua voi kaupungilta saada perheeseen mm. raskauden ja
synnytyksen jälkeen, lapsen tai hänen huoltajansa sairastuttua tai kun lapsen
huoltajat tarvitsevat tukea vanhemmuudessa ja lapsen kasvatuksessa.
Lapsiperheiden kotipalvelua välitetään aluellisten sosiaaliasemien kautta.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 17.11.2003
Päiväkotihoidossa olevat lapset vähenivät eniten Tampereella
Päiväkodeissa hoidettavina olevien lasten määrä on vähentynyt parin viime
vuoden aikana kaikissa Suomen suurissa kaupungeissa, mutta voimakkainta
vähennys on ollut Tampereella.
Tämä käy ilmi Kuusikko-raportista, jossa vertaillaan kuuden suurimman
kaupungin lasten päivähoidon palveluja ja kustannuksia viime vuodelta.
Päiväkotihoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt Kuusikko-kunnissa
keskimäärin 2,5 prosenttia, ja Tampereella luku oli 4,1 prosenttia.
Päiväkodeissa annettu hoito on aikaisemmin ollut lasta kohti arvioituna halvinta
Tampereella, mutta viime vuonna Oulu tuotti palvelun kaikkein edullisimmin.
Tampereella kustannukset olivat lasta kohden 7 866 euroa vuodessa, kun
keskimääräinen vuosikustannus kaikissa Kuusikko-kunnissa oli 9 157 euroa.
Vuosikustannuksiltaan kalleinta päivähoitoa on ryhmäperhepäivähoito, joka
Kuusikko-kunnissa maksoi lasta kohden 9 634 euroa. Tampereella
vuosikustannukset olivat 8 099 euroa.
Kuusikko-raportissa todetaan, että eri kaupunkien välisiin kustannuseroihin
vaikuttavat eniten henkilöstömenot ja tilavuokrat. Eroa tuovat myös erityistä
hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten määrä sekä tukitoimien laajuus.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 11.11.2003
Mielenterveyteen paneudutaan ilon ja värin voimalla
Valtakunnallista mielenterveysviikkoa vietetään 17.11. alkavalla viikolla.
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi yhteistyötahoineen osallistuu
viikon ohjelmaan järjestämällä kaksi Tuuleta mieltäsi -tapahtumaa pääkirjasto
Metsossa.
Maanantai-ilta 17.11. on lapsiperheille omistettu. Tilaisuus alkaa kello 18 ja
sen teemana on ”Ilo löytyy lapsessa”. Lastenpsykiatri Mirjami Mäntymaa kertoo
varhaisesta vuorovaikutuksesta, ja Pohjolan päiväkodin henkilökunta esittelee
päiväkodissa käytössä olevan tunnehuoneen ideaa ja vaikutuksia. Musiikkia
illassa esittää MLL:n Vaavinkaisten ryhmä.
Tiistai-iltana 18.11. tehdään lasi- ja tekstiilitaiteilija, terapeutti Virpi Kinnusen
johdattelemana väriloikka seitsenväriselle sateenkaarelle. Virpi Kinnunen
kertoo esityksessään siitä, miten tärkeä merkitys värillä on ihmisen
hyvinvointiin. Kello 18 alkavan tilaisuuden musiikista vastaa musiikkitaiteilija
Ilmo Korhonen.
Teemaan liittyvä Virpi Kinnusen tekstiili- ja lasinäyttely on esillä kaupungin
keskusvirastotalon näyttelyikkunassa Puutarhakadun varrella 17.11. saakka.
Tuuleta mieltäsi tapahtuman järjestelyihin osallistuu kaupungin ja Kelan lisäksi
kahdeksan mielenterveystyötä tekevää järjestöä, jotka esittelevät toimintaansa
Metson yläaulassa ennen Tuuleta mieltäsi -tapahtuman alkua.
Mukana esittelypöytineen ovat kriisikeskus Osviitta, Lapsenmieli ry,
Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri, Mielenterveysyhdistys Taimi ry,
Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, Omaiset Mielenterveystyön tukena
Tampere ry , Sopimusvuori ry sekä Potilasjärjestö Unettomat ry.
Tuuleta mieltäsi -tapahtuma
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
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Anne Kauhanen 10.11.2003
Esiselvitys päivähoitoikäisten lasten ja heidän vanhempiensa sekä
päivähoidon henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä on
valmistunut
Tampereen Hervannan alueella tehtiin loppuvuodesta 2002 kyselytutkimus
lapsiperheille ja päivähoidon henkilöstölle ”Lapsiperheet, IT ja tasa-arvo”
-esiselvitystä varten. Tämän esiselvityksen tarkoituksena on ensinnäkin kuvata
lapsiperheiden ja päivähoidon henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä;
toiseksi tutkia tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä asenteita ja kolmanneksi
selvittää, voidaanko perheiden ja päivähoidon välistä yhteistyötä hoitaa uuden
teknologian välinein ja voiko päiväkoti toimia perheiden tietoyhteiskuntaan
integroitumisen paikkana.
Kymmenen prosenttia vanhemmista on jossain määrin huolestunut lapsensa
liiallisesta tietokoneen käytöstä. Joka kymmenes alle kouluikäisistä lapsista
viettää päivittäin yli tunnin tietokoneen ääressä. Näiden lasten suhteellinen
osuus kasvaa kouluikäisenä. Vanhemmat ilmoittavat seuraavansa lasten
tietokoneella puuhastelua ja tietokoneen käytöstä on keskusteltu myös
päiväkodin henkilöstön kanssa.
- Päiväkodin ja kodin tuleekin yhteistyössä löytää ja tarjota vaihtoehtoja sekä
erilaatuiselle tietokoneella toimimiselle että liialliselle tietokoneen ääressä
puuhailulle, sanoo suunnittelija Sari Mäntylä Tampereen kaupungin
päivähoidosta.
Tietotekninen varustelutaso perheissä on hyvä. Peräti 89 prosentilla
vastanneista nelihenkisistä perheistä on tietokone, kun vastaava luku koko
maassa on 84 prosenttia. Internetyhteys on kotitietokoneessaan yli puolella
vastaajista.
Sekä vanhemmat että päivähoidon henkilöstö näkevät sähköpostin yhtenä
perheiden ja päivähoidon vuorovaikutuksen välineenä. Perheet tapaavat
päivähoidon henkilöstöä päivittäin lasta tuodessaan ja hakiessaan.
Henkilökohtaista, kasvokkain tapahtuvaa, vuorovaikutusta arvostetaan, mutta
uuden teknologian mahdollisuudet nähdään vuorovaikutusta monipuolistavana
tekijänä.
Tietotekninen työskentelykulttuuri on vielä uusi asia päivähoidossa.
Päivähoidon henkilöstön sijoittumista suomalaiseen tietoyhteiskuntaan ei
kaikilta osin voi verrata muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön,
sillä päivähoidon työntekijöiden tietotekniset taidot sisältävät aina myös
pedagogisen puolen.
Kuten opettajilla yleensä, varhaiskasvatuksen työntekijöillä korostuvat ne
taidot, joilla ohjataan lapsia tietoyhteiskunnan jäsenyyteen.

http://www.tampere.fi/sote/tiedote/tied03/lapsiit.htm (1 of 2) [14.1.2004 16:14:15]

Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja terveystoimi - Lehdistötiedotteet

- Päivähoidossa on satsattava päivähoidon henkilöstön tietotekniseen
osaamisen sekä pyrittävä lisäämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia, Mäntylä
kertoo.
Päivähoidon henkilöstön asennoituminen tieto- ja viestintätekniikkaan on
varovaisen myönteistä. Vastaajat, joilla oli kokemusta tietotekniikan käytöstä
päiväkotityössä, suhtautuvat siihen myönteisesti. Koulutuksen, laitteistojen
lisäämisen ja työtä monipuolisesti hyödyntävien ohjelmien kehittymisen myötä
henkilöstön kokemus karttuu ja tieto- ja viestintätekniikan käyttö päiväkodeissa
voi lisääntyä ja monipuolistua tulevina vuosina.
- Esiselvitys antaa päivähoidon työntekijöille ja lasten vanhemmille eväitä
löytää innovatiivisia käytäntöjä uuden teknologian vastuulliselle käytölle ja
keskinäiselle yhteistyölle, Mäntylä toteaa.
Esiselvitys löytyy sosiaali- ja terveystoimen www-sivuilta osoitteesta
http://www.tampere.fi/sote/ajankoht.htm
Aiheesta esitelmä: Lapset ja tietoyhteiskunta –seminaarissa 12.11.2003 klo 9,
Sessio 1. Mediakasvatus. Sari Mäntylä alustus: Lapsiperheet, IT ja tasa-arvo –
LapsIT -projekti. Tervetuloa!
Hankkeen toteuttajat: Tampereen kaupungin päivähoito, eTampereen
Tietoyhteiskuntainstituutti ja Pirkanmaan liitto (EAKR).
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 10.11.2003
Perheneuvola esittäytyy Koskikeskuksessa
Tampereen kaupungin perheneuvola esittelee toimintaansa Koskikeskuksen
aulassa lauantaina 15.11. kello 12-15.
Hilarius-Hiiri on tulossa paikalle kello 13.
Perheneuvola on toiminut Tampereella jo 60 vuotta. Sen puoleen voi kääntyä,
jos on huolestunut lapsen kehitykseen liittyvistä asioista tai
parisuhdeongelmista.
Tietoa perheneuvolasta
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
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Tuula Ala-Honkola 28.10.2003
Ikäpisteessä tarjotaan tietoa
kotihoidon uusista asiakasmaksuperusteista
Kotihoidon asiakasmaksuperusteet muuttuvat Tampereella ensi vuoden
alussa.
Ikäpisteessä (Aleksis Kiven katu 18, Kelan talo) järjestetään maanantaina
3.11. kello 10-14 erityinen tietoisku asiakasmaksujen muutoksista.
Sosiaalipalvelupäällikkö Erkki Teinilä ja kotipalvelun ohjaajat ovat tällöin
Ikäpisteessä kertomassa asiasta, ja he ovat valmiita tekemään myös
ennakkolaskelmia asiakkaan tulevista maksuista.
Uusien asiakasmaksuperusteiden vaikutuksia voi itse arvioida Tampereen
kaupungin Internet-sivulla avatun laskurin avulla. Laskuri löytyy osoitteesta
www.tampere.fi/sote/vanhpalvelut/laskuri
Säännöllisen kotihoidon asiakkaina on Tampereella noin 1 500 yhden hengen
ja 120 kahden hengen taloutta. Asiakkaat ovat etupäässä vanhuksia ja
vammaisia.
Asiakasmaksua aletaan ensi vuoden alusta peria sen mukaan, miten paljon
työaikaa kotihoidon henkilökunnalta kuluu palveluihin asiakkaan luona. Maksu
määräytyy asiakkaan kuukausitulon perusteella ja tähän tuloon lasketaan
mukaan myös eläkkeensaajien Kelalta saama hoitotuki.

Sivun alkuun
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Tuula Ala-Honkola 22.10.2003
Influenssarokotuspäivä jälleen keskiviikkona
Tamperelaisille 65 vuotta täyttäneille ja riskiryhmään kuuluville järjestetään
toinen erityinen influenssarokotuspäivä keskiviikkona 29.10.
Ensimmäisenä kampanjapäivänä pari viikkoa sitten rokotteen kävi hakemassa
2 700 tamperelaista. Ilmaiseen rokotukseen on oikeutettu noin 22 000
henkilöä.
Influenssarokotukset ovat työllistäneet lääkäriasemia myös muulloin kuin
kampanjapäivänä. Joillakin asemilla on normaalin vastaanoton yhteydessä
ollut rokotukseen pitkiäkin jonoja.
Vastaava ylihoitaja Anja Parikka muistuttaa, että kampanjapäivät on järjestetty
sen vuoksi, että yhden päivän aikana mahdollisimman moni saisi rokotteen ja
muutoinkin ruuhkaisten lääkäriasemien työ helpottuisi.
Ensimmäisenä rokotuskampanjapäivänä sangen moni meni hakemaan
rokotetta Hatanpään lääkäriasemalta, vaikka rokotuspaikka eteläisen alueen
asukkaille onkin Hatanpään neuvola osoitteessa Hatanpäänpuistokuja 22 A.
Eteläisen alueen asukkaat saavat rokotteen myös Hervannan neuvolasta
osoitteessa Lindforsinkatu 1.
Läntisen alueen asukkaat rokotetaan Pyynikin ja Tesoman lääkäriasemilla ja
itäisen alueen asukkaat Linnainmaan ja Tammelakeskuksen lääkäriasemilla.
Kampanjapäivän rokotusaika on kello 8-18.
Rokotukseen tulevia kehotetaan ottamaan Kela-kortti mukaan.
Rokotuspäivänä tulisi välttää rasittavaa liikuntaa ja saunoessa kovia löylyjä.
Rokotuksen jälkeen asiakkaan toivotaan istahtavan rokotuspaikalla noin 15
minuuttia.
Jokaisella rokotuspaikalla on aulaemäntiä auttamassa ja ohjaamassa
asiakkaita rokotukseen. Myös lääkäri on paikalla.
Jos rokotuksen jälkeen tulee ongelmia, kannattaa soittaa terveyspalvelujen
neuvontanumeroon 10023, joka vastaa kuntalaisten puheluihin kello 7-24.

Sivun alkuun
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Tuula Ala-Honkola 15.10.2003
Kotihoidon asiakasmaksuperusteita ehdotetaan muutettaviksi
Kotihoidon asiakasmaksuperusteita ehdotetaan muutettaviksi ensi vuoden
alusta lukien Tampereella. Asiakasmaksua on tarkoitus alkaa periä sen
mukaan, miten paljon työaikaa kotihoidon henkilökunnalta kuluu päivittäisiin
palveluihin asiakkaan luona. Nykyään maksu määräytyy käyntikertojen
mukaan.
Uutta on myös se, että asiakasmaksun määrittelyssä otetaan ehdotuksen
mukaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot. Tällä hetkellä
eläkkeensaajien Kelalta saamaa hoitotukea ei lasketa tuloksi
asiakasmaksuista päätettäessä.
Kotihoitoon kuuluvat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja kotihoidon tukipalvelut.
Maksumuutos nostaisi säännöllisen kotihoidon palvelun asiakasmaksutuloja
kaupungille ensi vuonna noin 88 000 euroa. Viime vuonna tuloja kertyi 1,3
miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiakasmaksujen muutosehdotusta
kokouksessaan 22. lokakuuta. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää asiasta
mielipiteensä Internetissä olevassa valmistelufoorumissa Valmassa
kokouspäivän kello 12 saakka.
Valmistelufoorumin osoite on www.tampere.fi/osallistu/valma
Mielipiteet ohjautuvat Valman kautta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille
sekä asian esittelijälle. Aiheesta voi käydä myös verkkokeskustelua kaupungin
keskustelupalstalla.
Toisten asiakasmaksut nousevat,
toisten alenevat
Tampereella on säännöllisen kotihoidon asiakkaina noin 1 500 yhden hengen
taloutta ja noin 120 kahden hengen taloutta. Asiakkaat ovat etupäässä
vanhuksia ja vammaisia.
Sosiaali- ja terveystoimessa tehtyjen laskelmien perusteella arvioidaan, että
uusien asiakasmaksujen myötä yhden hengen talouksista 43 %:n
asiakasmaksut alenevat, 47 %:n nousevat ja 10 %:n pysyvät ennallaan.
Kahden hengen talouksista 33 %:n asiakasmaksu laskee, 37 %:n nousee ja 25
%:n pysyy ennallaan.
Maksujen korotukset tai laskut asiakasta kohden ovat yleensä muutama
kymmenen euroa kuukaudessa. Asiakasmaksut laskevat sellaisilla henkilöillä,
joiden luona kotihoidon henkilökunta käy usein, mutta palveluun käytettävä
aika on lyhyt. Maksut puolestaan nousevat niillä asiakkailla, joiden palveluun
käytetään yhdellä käyntikerralla keskimääräistä enemmän aikaa.
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Asiakkaiden pienet säästöt eivät jatkossa estä maksualennuksen saamista, jos
heidän säännölliset kuukausitulonsa ovat vähäiset.
Ennen uuden maksun käyttöönottoa kotihoidon henkilökunta käy jokaisen
kotihoidon asiakkaan luona tekemässä palvelu- ja hoitosuunnitelman, jossa
määritellään asiakkaan tarvitsema palvelu ja siihen kuuluva työaika. Samassa
yhteydessä lasketaan myös se, miten paljon palvelujen saaminen asiakkaalle
maksaa.
Oikeudenmukaisuutta
asiakasta kohtaan
Osa kotihoidon maksuista on pysynyt muuttumattomana vuodesta 1993
lähtien.
Sosiaalipalvelupäällikkö Erkki Teinilän mukaan nytkään ei ole tarkoitus
oleellisesti nostaa maksujen yleistä tasoa vaan muuttaa järjestelmä palvelujen
käyttäjien kannalta nykyistä oikeudenmukaisempaan suuntaan.
-Koska käyntikerrat ovat hyvin eri pituisia, on asiakkaiden kannalta
tasapuolisempaa, kun maksu määräytyy palveluun käytetyn ajan mukaan,
Teinilä perustelee.
Asiakasmaksujen vertailu
helpottuu
Asiakasmaksujen muuttamisen perusteisiin löytyy Erkki Teinilän mukaan myös
muita syitä.
Osa kotihoidon palveluista ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta ja ostoissa
käytetään hinnoittelun perusteena aikaa.
-Kun kaupungin oma toiminta menee samojen perusteiden mukaan, on
vertailujen tekeminen nykyistä helpompaa, Teinilä sanoo.
Tampere aloittanee ensi vuonna vanhusten palveluissa palvelusetelin
käyttöönottokokeilun. Asiakasmaksun muuttuminen helpottaa myös tämän
kokeilun täytäntöönpanoa, sillä eduskunnassa käsiteltävänä oleva lakiehdotus
kotihoidon palveluseteleistä määrittää palvelusetelin arvon euroina annettavaa
palvelutuntia kohden.
Kotihoidon asiakasmaksumuutosehdotus koskettaa periaatteessa myös
lapsiperheiden kotipalvelua. Lapsiperheille annettava palvelu on kuitenkin
suurimmaksi osaksi ennalta ehkäisevää toimintaa ja tukee perheen
selviytymistä ja kuntoutumista. Tämän vuoksi palvelu annetaan
pääsääntöisesti maksuttomana.
__________________________________________
KOTIHOIDON SANASTOA
KOTIHOITO:
Palvelukokonaisuus, johon kuuluvat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja kotihoidon
tukipalvelut. Palvelut on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille tamperelaisille, jotka
tarvitsevat alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia apua
selviytyäkseen kotona.
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Avun tarve määritellään asiakkaan oman alueen kotipalvelun ohjaajan tai
terveydenhoitajan kotikäynnillä, jossa kuullaan myös asiakasta ja hänen
läheisiään. Palvelua voi tarvittaessa saada jopa monta kertaa päivässä, öisin
ja viikonvaihteissa. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT:
Ateriapalvelut:
Ateria tuodaan kotiin tai asiakas hakee valmiin ruoka-annoksen esim.
palvelukeskuksista.
Ostokuriiripalvelut:
Asiakas saa päivittäistavarat kotiin. Säännöllistä kotihoitoa saavilla palvelu
kuuluu palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Muilta asiakkailta peritään maksu.
Siivouspalvelut:
Yksityinen siivousliike tekee työn. Palvelun hinta määräytyy bruttotulojen ja
asunnon koon perusteella.
Saunapalvelut:
Asiakkaat kuljetetaan saunomaan ja peseytymisessä avustetaan. Kuljetus
sisältyy palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, mutta ulkopuolisilta peritään erillinen
kuljetusmaksu.
Turvapuhelin:
Yksin asuva asukas voi saada puhelimen avulla apua ympäri vuorokauden.
Hälytykset tehdään rannekepainikkeella. Palvelun kuukausimaksu määräytyy
bruttotulojen perusteella.

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 8.10.2003
Sosiaaliasema Paussiin yhdistettiin toimintoja
Päihde- ja sosiaalipoliklinikka Paussin ja vapaaehtoistoimiston tilat ja toiminnot
ovat yhdistyneet sosiaaliasema Paussiksi.
Sosiaaliasema ja sen yhteydessä toimiva selviämisasema sijaitsevat
poliisilaitoksella entisissä päihde- ja sosiaalipoliklinikka Paussin tiloissa
osoitteessa Sorinkatu 12 D.
Sosiaaliasema Paussi antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja
perhekriisitilanteissa, ohjaa päihteiden väärinkäyttäjiä sekä toimii
viikonloppuisin nuorten selviämisasemana.
Paussiin voi hakeutua oma-aloitteisesti. Tarvittaessa poliisi ja muut
viranomaiset ohjaavat asiakkaita sosiaaliasemalle.
Sosiaaliasema Paussi päivystää maanantaista perjantaihin kello 8-11 ja iltaisin
maanantaista torstaihin kello 16-21. Perjantain ja lauantain iltapäivystys on
kello 16-02.
Päivystyksen puhelinnumero on 3147 7327.
Sosiaaliasemalta hoidetaan myös sosiaalilautakunnan edustajana lapsen edun
valvonta alle 18-vuotiaiden esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä. Aseman
palveluita ovat myös rikosten ja riitojen sovittelu, vapaaehtoistoiminta, lasten
valvotut tapaamiset sekä ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta.
Yksilöllisen palveluohjauksen asiakkaat saavat asemalta toimeentulotukensa
sekä päihdehuoltoon liittyvät sosiaali- ja terveystoimen palvelut.
Sosiaaliaseman puhelinnumero on 314 711 (vaihde).

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 2.10.2003
Influenssarokotukset alkavat Tampereella
Tamperelaisille 65 vuotta täyttäneille ja riskiryhmään kuuluville järjestetään
ensimmäinen erityinen influenssarokotuspäivä torstaina 9.10. Toinen
kampanjapäivä on keskiviikkona 29.10.
Muuna aikana ilmaisen rokotuksen voi käydä ottamassa marraskuun loppuun
saakka mieluiten oman asuinalueen lääkäriaseman tai aikuisneuvolan
vastaanotolta.
Muut kuin maksuttoman influenssarokotuksen piiriin kuuluvat saavat rokotteen
omalla kustannuksellaan lääkärin reseptillä apteekista.
Influenssarokotuksia annetaan kampanjapäivinä läntisen palvelualueen
asukkaille Pyynikin ja Tesoman lääkäriasemilla ja itäisellä alueella
Linnainmaan ja Tammelakeskuksen lääkäriasemilla. Eteläisen alueen
asukkaat saavat rokotteen Hatanpään neuvolassa osoitteessa
Hatanpäänpuistokuja 22 A ja Hervannan neuvolassa osoitteessa
Lindforsinkatu 1.
Kampanjapäivinä rokotusaika on kello 8-18.
Lääkäriasemilla toimii muu vastaanottotoiminta kampanjapäivinä normaaliin
tapaan.
Vastaava ylihoitaja Anja Parikka muistuttaa, että rokotukseen tulevat ottaisivat
Kela-kortin mukaan.
Rokotuspäivänä tulisi välttää rasittavaa liikuntaa ja saunoessa kovia löylyjä.
Rokotuksen jälkeen asiakkaan toivotaan istahtavan rokotuspaikalla noin 15
minuuttia.
Jokaisella rokotuspaikalla on aulaemäntiä auttamassa ja ohjaamassa
asiakkaita rokotukseen. Myös lääkäri on paikalla.
Jos rokotuksen jälkeen tulee ongelmia, kannattaa soittaa terveyspalvelujen
neuvontanumeroon 10023, joka vastaa kuntalaisten puheluihin kello 7-24.
Maksuttoman rokotusohjelman piiriin kuuluu noin 29 000 yli 65-vuotiasta
tamperelaista ja noin 3 000 riskiryhmään lukeutuvaa. Riskiryhmään luetaan
henkilöt, jotka ovat säännöllisessä lääkärin hoidossa esimerkiksi kroonisen
sydänsairauden, keuhkosairauden tai diabeteksen vuoksi.
Viime vuonna noin puolet rokotukseen oikeutetuista kävi ottamassa rokotteen.
Tänä vuonna rokotetukseen tulevia arvioidaan olevan noin 18 000.
Sivun alkuun
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Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 1.10.2003
Tampere ostaa sairaanhoitopiiriltä 108 miljoonalla eurolla palveluja ensi
vuonna
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ostaa ensi vuonna Pirkanmaan
sairaanhoitopiiriltä palveluja noin 108 miljoonalla eurolla. Sopimuksessa on
kasvua kuluvan vuoden tilauksiin verrattuna 5,9 prosenttia.
Tampereen kaupunginvaltuusto antaa lopullisen hyväksymisen sopimukselle
ensi vuoden talousarviosta päättäessään.
Sopimuksessa on erityistä painoarvoa annettu ensi vuonna Taysin suojissa
aloittavan Sydänkeskuksen toiminnalle. Lasten psykiatrisen hoidon
merkittävää kasvua on myös luvassa, kun Taysin lastenpsykiatrian
uudisrakennus otetaan alkuvuodesta käyttöön. Uutena avauksena sopimus
mahdollistaa aivoinfarktien liotushoidon aloittamisen. Syöpähoitoihin ja
psykiatriaan ollaan myös panostamassa.
Sopimukseen on kirjattu ensimmäistä kertaa erillinen määräraha
toimenpiteisiin, jolla torjutaan MRSA:n eli sairaalabakteerin leviämistä.
Tampereella on ollut erityistä painetta tekonivel- ja kaihileikkausten
lisäämiseen.
Sopimuksen mukaan Tampere ostaa ensi vuonna sairaanhoitopiiriltä 440
tekonivelleikkausta ja 1160 kaihileikkausta. Leikkaukset kuuluvat normaalin
toimintaan, eikä erityistä jonojenpurkurahaa sisälly sopimukseen.
Kaivannon sairaalassa säilyy tamperelaisilla edelleen 20 hoitopaikkaa. Lisäksi
sosiaalityö ostaa sieltä paikkoja päihdetyön perhekuntoutukseen.

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 29.9.2003
Lääkäripalvelujen tehostaminen puhutti
sosiaali- la terveyslautakuntaa Amsterdamissa
Lääkäripalvelujen tehostaminen nousi keskeiseksi puheenaiheeksi Tampereen
sosiaali- ja terveyslautakunnan sunnuntaina päättyneellä opintomatkalla
Hollantiin.
Tamperelaiset tapasivat Amsterdamissa mm. Haagin terveydenhuollon
johtajan Arnout Verhoeffin, joka toimii myös Amsterdamin yliopiston
professorina vetäen laajaa eurooppalaista projektia ”Suuret kaupungit ja
terveydenhuolto”.
Hollanti kärsii Suomen tavoin lääkäripulasta. Haagissa ollaan johtaja
Verhoeffin johdolla aloittamassa lääkäripalvelujen järjestämisessä uutta
toimintamallia potilasjonojen lyhentämiseksi, ja tämän mallin toteutumista
tamperelaiset seuraavat mielenkiinnolla.
Haagin mallissa terveydenhuollon palveluja tarvitseva asiakas kääntyy
ensimmäisenä moniammatillisen terveydenhoitajatiimin puoleen, joka
päätäntäpuu -tietokoneohjelman avustamana katsoo, minkälaiseen hoitoon
potilas olisi parasta ohjata.
-Esimerkiksi selkäsärystä kärsivä potilas voitaisiin lähettää suoraan
fysioterapeutin luo, joten potilasjonot varsinaisen lääkärin vastaanotolle
lyhenevät, johtaja Verhoeff selvitti.
Tamperelaiset ovat hänen kanssaan jatkossa yhteistyössä myös ”Suuret
kaupungit ja terveydenhuolto” -projektissa, jossa vertaillaan erilaisista
terveydenhuoltohankkeista saatuja kokemuksia. Tampereelta professori
Verhoeff halusi tietoa mm. terveyspalvelujen hankintakriteereistä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä johtavat virkamiehet perehtyivät
Amsterdamissa myös vanhustenhuoltoon ja sikäläiseen huumepolitiikkaan.

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki

http://www.tampere.fi/sote/tiedote/tied03/haagterv.htm [14.1.2004 16:14:16]

Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja terveystoimi - Lehdistötiedotteet

Tuula Ala-Honkola 23.9.2003
Kalevan lastentalossa on toimittu 50 vuotta
Kalevan lastentalo pitää ovensa avoinna yleisölle 50-vuotisen toimintansa
kunniaksi Tampereen päivänä 28. syyskuuta. Rakennuksessa toimivat
nykyään Ilmarin ja Väinölän päiväkodit, Kalevan erityispäiväkoti sekä Kalevan
perhetukikeskus ja perhetukikeskus Päiväperho.
Lastentalossa on 28.9.-3.10. esillä Tampereen taidemuseosta lainattu
valokuvaaja Jussi Kankaan valokuvanäyttely Lähiölapsia ja
kaupunkilaislampaita. Voimistelusaliin on kerätty näytteille vanhoja leluja,
kirjoja, valokuvia ja lehtileikkeitä.
Kalevan lastentalo otettiin käyttöön lokakuussa 1953 ja se oli silloin Suomen
suurin lastentalo. Tätä varta vasten lapsille suunniteltua taloa käytiin
ihastelemassa ulkomaita myöten.
Lastentalossa on vuosien varrella ollut monenlaista toimintaa. Perinteisen
seimen ja lastentarhan lisäksi rakennuksessa on ollut mm. Tampereen
lastentarhaseminaari ja lastenkotina toiminut nuorten ammattioppilaskoti.
Kuulovammaisia lapsia opetettiin talossa jo 1960-luvun alussa ja Kalevan
kehitysvammaisten päivähoitola tuli rakennuksen vuonna 1967
lastentarhaseminaarin muutettua muualle.
Nykyään talossa toimivassa Ilmarin päiväkodissa on noin 70 lasta ja Väinölän
päiväkodissa noin 60 lasta. Kalevan erityispäiväkodissa on noin 60 lasta, joilla
on kuulovamma tai kielenkehityksen erityisvaikeuksia.
Kalevan lastentalossa toimivat myös avopalveluita tarjoava Kalevan
perhetukikeskus sekä päihdeongelmaiselle raskaana olevalle tai pienen lapsen
perheelle tarkoitettu kohtaamispaikka Päiväperho.
Tampereen päivänä 28.9. Kalevan lastentalossa, Petsamonkatu 9, ovat ovet
avoimina kello 11-14.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 22.9.2003
Kaupin sairaalan B-osaston remontti on alkanut
Kaupin sairaalan B-osaston perusparannus on alkanut ja sen arvioidaan
valmistuvan ensi vuoden lokakuussa.
Remontin vuoksi tamperelaisia vanhuksia palvelevan Kaupin
ajanvarauspoliklinikan toiminta keskeytyy ja sen potilaat siirtyvät omalääkärin
hoitoon. Myös Kaupin laboratorion avopuolen asiakkaiden näytteenottoon tulee
katkos.
Muistipoliklinikka jatkaa toimintaansa 29. syyskuuta lähtien Koukkuniemen
Lehtelässä. Siellä tehdään myös tähystykset.
Kaupin sairaalan röntgen lopettaa toimintansa remontin ajaksi ja asiakkaat
ohjataan Hatanpään röntgeniin.
Kaupin B-osaston potilaat hoidetaan remontin aikana joko Hatanpään
sairaalan geriatrisessa osastoryhmässä tai Koukkuniemessä.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Sosiaali- ja terveyslautakunta opintomatkalle Amsterdamiin
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta tekee opintomatkan
Amsterdamiin 24. - 28.9.
Mukaan lähtee myös sosiaali- ja terveystoimen virkamiesjohtoa.
Matkan ohjelmaan sisältyvät mm. luennot Amsterdamin sosiaali- ja
terveyspalveluista ja Hollannin sosiaali- ja terveyspolitiikasta.
Tutustumiskäynnit suuntautuvat vanhusten hoitolaitokseen, terveyskeskukseen
ja huumetyöpisteeseen.
Lautakunnat ovat oikeutettuja kerran valtuustokaudessa tekemään ulkomaille
suuntautuvan opinto- ja koulutusmatkan.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Alzheimer-päivä Koskikeskuksessa
Alzheimer-taudin oireista, hoidosta ja muistamattoman henkilön kohtaamisesta
on jaossa tietoa Koskikeskuksen keskusaukiolla torstaina 18.9. kello 11-15.
Dementiaverkostotyöryhmän järjestämässä Alzheimer-päivän tapahtumassa
lääketieteen opiskelijat tekevät myös muistitestejä.
Dementiaverkostyöryhmä pyrkii yhteistyössä auttamaan dementiaan
sairastuneita ja heidän omaisiaan jakamalla tietoa sairaudesta ja sen mukana
tulevista ongelmista sekä hoitopaikoista. Myös käytännön kotiapua on tarjolla.
Dementiaverkostotyöryhmään kuuluvat Tampereen dementiayhdistys ry,
Tampereen Kaupunkilähetys ry, Sopimusvuorisäätiö, Tampereen ev .lut
seurakunnat / Kirkontuvat Dementiapäiväkoti ja Tampereen kaupungin
kotihoito.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Kaksi erityistä influenssarokotuspäivää
yli 65-vuotiaille tamperelaisille
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi järjestää tänä syksynä yli
65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville tamperelaisille kaksi erityistä
influenssarokotuspäivää.
Ensimmäinen rokotuspäivä on torstai 9.10. ja toinen keskiviikko 29.10.
Muuna aikana rokotuksen voi käydä ottamassa loka-marraskuussa oman
asuinalueen lääkäriaseman tai aikuisneuvolan vastaanotoilta.
Influenssarokotuksia annetaan kampanjapäivinä läntisen palvelualueen
asukkaille Pyynikin ja Tesoman lääkäriasemilla ja itäisellä alueella
Linnainmaan ja Tammelakeskuksen lääkäriasemilla. Eteläisen alueen
asukkaat saavat rokotuksensa Hatanpään ja Hervannan neuvoloissa.
Tampereella on yli 29 000 ilmaiseen influenssarokotukseen oikeutettua yli
65-vuotiasta ja noin 3 000 riskiryhmäläistä. Viime vuonna noin puolet
rokotukseen oikeutetuista kävi ottamassa rokotteen.

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tampere sai oman nuorisopsykiatrisen poliklinikkansa
Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu on lisääntynyt Tampereellakin. Hoitoon
pääsy on tänä vuonna helpottunut, kun kaupunki sai mielenterveyspalveluihin
oman nuorisopsykiatrisen poliklinikkansa. Lisäksi sekä mielenterveys- että
päihdeongelmista kärsiviä nuoria varten on laadittu oma hoitomalli. Hoitoon voi
hakeutua ilman lähetettä mielenterveyskeskuksen ajanvarauksen kautta.
Tampere osti aikaisemmin mielenterveysongelmaisten nuorten hoidon
Taysilta, mutta käynnisti viime vuonna kokeiluna oman toiminnan valtion
erityisrahoituksen turvin.
Kokeilu osoitti, että Tampere tarvitsee oman nuorisopsykiatrisen poliklinikan,
sillä jo ensimmäisenä kokeiluvuonna sen hoitoon ohjautui eri väyliä pitkin 120
nuorta.
Nuorisopsykiatrista hoitoa päästiin tänä vuonna jatkamaan kaupungin
rahoituksella.
Sen moniammatilliseen työtiimiin kuuluu viisi työntekijää.
Lisäksi tämän vuoden huhtikuussa aloitti toimintansa mielenterveys- ja
päihdeongelmaisille nuorille suunnattu Pilvestä paisteeseen -projekti, jossa
työskentelee kaksi työntekijää.
Nuorisopsykiatri Markus Roivaksen mukaan mielenterveysongelmista kärsivä
13-18-vuotias nuori pääsee tällä hetkellä suhteellisen nopeasti tutkimukseen ja
hoitoon, mutta tilanne vaihtelee koko ajan. Hoitotakuu lupaa, että asiakas
pääsee kolmessa viikossa tutkimukseen ja kolmessa kuukaudessa hoitoon.
Nuorisopsykiatrisella poliklinikalla arvioidaan tapauskohtaisesti hoidon tarve ja
tarkoituksenmukainen hoitopaikka.
Mikä tamperelaisnuoria sitten vaivaa?
- Tavallisimmin masennus, ahdistuneisuus ja käytöshäiriöt, nuorisopsykiatri
Markus Roivas listaa.
Tyttöjä on hoidossa enemmän kuin poikia, mutta se saattaa johtua siitä, että
tytöt uskaltavat poikia helpommin hakeutua ongelmineen asiantuntijan
puheille.
-Poikien käytöshäiriöitä ei ehkä myöskään osata ottaa aina todesta. Ne
pistetään iän ja miehisen näyttämisen piikkiin, Roivas sanoo.
Nuorisopsykiatrinen poliklinikka saa potilaansa monelta taholta: mm. kouluilta,
kuraattoreilta ja omalääkäreiltä. Lääkärin lähetettä ei hoitoon pääsemiseen
tarvita.
Pilvestä paisteeseen
Sekä mielenterveys- että päihdeongelmista kärsiville nuorille on muokattu oma
tamperelainen hoitomallinsa, jossa korostetaan kokonaisvaltaista lähestymistä
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nuoren tilanteeseen.
-Aikaisemmin on hoidettu toisella taholla mielenterveysongelmaa ja toisella
taholla päihdeongelmaa eli asiakasta on palloteltu paikasta toiseen. Nyt
nuorelle laaditaan tiivis hoitosuunnitelma, jonka toteuttamisessa myös nuoren
vanhemmat ja muut läheiset henkilöt ovat mukana, selvittää sosiaalityöntekijä
Ulla Kangaspunta.
Pilvestä paisteeseen -nimettyyn hoitomalliin kuuluu parikymmentä
tapaamiskertaa ja hoitojakso kestää noin kolme kuukautta. Nuori tai hänen
vanhempansa voivat pyytää hoitoonpääsyä suoraan
mielenterveyskeskuksesta. Lähettäjinä saattavat olla myös esimerkiksi koulut
tai viranomaiset. Hoitomalli on tarkoitettu 12-24-vuotiaille tamperelaisnuorille.
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Tuula Ala-Honkola 10.9.2003
Leinolan perhetukikeskus valmistuu tammikuussa
Tampereen kaupungin kuudes perhetukikeskus valmistuu Leinolaan ensi
vuoden tammikuussa. Rakennuksen harjannostajaisia vietetään perjantaina
12.9.
Rakennukseen sijoittuvat nuorisoikäisten päivystysosasto, kuntoutusosasto ja
perhekuntoutusosasto. Huoneistoalaa perhetukikeskuksessa on 1 064 neliötä
ja sen rakennuskustannukset ovat 2,1 miljoonaa euroa.
Leinolan perhetukikeskus otettaneen taloudellisista syistä käyttöön vasta
loppukesästä.
Silloin sinne siirtyy Metsolan perhetukikeskuksessa 33 vuotta toiminut
nuorisoikäisten päivystysosasto. Kuusipaikkaisella päivystysosastolla
hoidetaan 12-17-vuotiaita nuoria.
Perhetukikeskuksen toinen kuusipaikkainen osasto tulee toimimaan
lastenpsykiatrisen sairaalahoidon jälkeisenä jatkokuntoutuspaikkana
6-12-vuotiaille lapsille.
Perhetukikeskukseen rakennetaan myös kodinomainen asunto
perhekuntoutuksen käyttöön.
Perhetukikeskuksessa työskentelee sen valmistuttua noin 40 työntekijää, joista
osa toimii yksikön ulkopuolella avohuollossa ja Etsivän työn parissa kaupungin
itäisellä alueella.
Perhetukikeskuksen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Veikko Matikainen
Oy ja rakennuttajana on Tampereen kaupungin tilakeskus. Rakennuksen on
suunnitellut Arkkitehtitoimisto Stenvall-Timola-Varhi Oy.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki

http://www.tampere.fi/sote/tiedote/tied03/leinola1.htm [14.1.2004 16:14:17]

Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja terveystoimi - Lehdistötiedotteet

Tuula Ala-Honkola 8.9.2003
Tampereen toimeentulotuen menot
Suomen muita isoja kaupunkeja alhaisemmat
Tampere selviytyi viime vuonna toimeentulotuen maksuista alhaisemmin
kustannuksin kuin Suomen muut isot kaupungit.
Tämä käy ilmi Viisikko-työryhmän raportista, jossa arvioidaan Helsingin,
Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen toimeentulotuen kustannuksia vuonna
2002.
Tampereella oli viime vuonna noin 12 600 toimeentulotuen piiriin kuulunutta
perhettä, joissa oli yhteensä 20 000 perheenjäsentä.
Kotitalouksista yksinäisten osuus oli lähes 68 prosenttia ja lapsiperheitä 24
prosenttia.
Tampereella toimeentulotukea maksettiin vuoden aikana keskimäärin 1 100
euroa henkilöä kohden, kun summa Espoossa oli 1 560 euroa, Helsingissä 1
463 euroa ja Turussa 1180 euroa.
Summassa heijastuvat erityisesti asumiskustannukset, joihin kuluu 30-40
prosenttia toimeentulotuesta.
Toimeentulotukea myönnettiin viime vuonna yleisimmin lyhytaikaisesti eli 1-3
kuukauden ajalle. Tampereella oli vähiten kotitalouksia, jotka olivat saaneet
toimeentulotukea vuoden kaikkina kuukausina. Tampereella käytetään
vaihtoehtoista työllistämistä ja sen on todettu lyhentävän toimeentulotuen
tarpeen kestoa.
Toimeentulotukiruokakuntien määrä kasvoi Turkua lukuunottamatta kaikissa
isoissa kaupungeissa. Tampereella kasvuprosentti edellisvuoteen verrattuna
oli 3,5.
Tampere maksoi viime vuonna toimeentulotukea yhteensä 22 miljoonaa euroa.
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8.9.2003 Tuula Ala-Honkola
Tampereen kouluille ja päivähoitoon
yhtenäiset erityisruokavalio-ohjeet
Tamperelaisissa kouluissa ja päiväkodeissa on erityisruokavaliota
noudattavien lasten ja nuorten määrä noussut tasaiseen tahtiin viime vuosina.
Vuonna 2002 päiväkodeissa ja kouluissa jo noin 15 prosentille lapsista tarjottiin
erityisruokaa.
Koska ruokavalioita koskevat määritelmät ovat olleet hajanaiset ja
ruokapalveluille toimitetut selvitykset kirjavia, ovat Tampereen sosiaali- ja
terveystoimi ja koulutustoimiala laatineet yhtenäiset ja selkeät ohjeet
päivähoito- ja kouluikäisten lasten erityisruokavalioiden toteuttamiselle.
Ohjeet ja lomakkeen saa kouluilta ja päiväkodeista. Ne löytyvät myös
Internetistä osoitteesta www.tampere.fi/sote/lomakkeet/erruoka.htm
Lapsille valmistetaan erityisruokaa, jos siihen on selvät lääketieteelliset tai
eettiset syyt, Luomuruuan tarjoamiseen ei Tampereella ole mahdollisuuksia.
Lastenneuvolassa erityisruokavaliolomake täytetään yhdessä vanhempien
kanssa lapsen aloittaessa päivähoidon ja vuosittain määräaikaistarkastuksen
yhteydessä.
Kouluterveydenhuollossa lomake täytetään määräaikaistarkastusten
yhteydessä.
Vanhemmat voivat tulostaa lomakkeen myös Internetistä ja palauttaa sen
täytettynä koulun terveydenhoitajalle.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
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Kotipalvelun perheryhmä perustetaan Kalevaan
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi auttaa lapsiperheitä
perustamalla Kalevaan uuden perheryhmän. Perheryhmässä perheet
opettelevat kodinhoitajan opastuksella mm. lastenhoitoa, ruuanlaittoa ja
taloudenpitoa. Kalevan lisäksi vastaavaa toimintaa järjestetään Hervannassa,
Multisillassa ja Tesomalla.
Perheryhmätoiminnasta vastaa sosiaalitoimi ja se on osa lapsiperheiden
kotipalvelua.
-Monilla lapsiperheillä on nykyään vaikeuksia selviytyä vanhemmuuden
vaatimuksista ja arjen askareista, toteaa kotipalveluohjaaja Mervi Jokinen.
Päivärytmi saattaa olla sekaisin, ruuanlaittotaito on hukassa ja taloudenpito
tuottaa vaikeuksia. Vauvan tulo perheeseen voi vielä entisestään lisätä tuen
tarvetta.
Perheryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa neljäksi tunniksi kerrallaan
keskustelemaan ja opettelemaan selviytymisen taitoja. Yhdessä ryhmässä on
4 - 6 äitiä vauvoineen.
Perheryhmään hakeudutaan terveydenhoitajan tai alueen sosiaalitoimiston
kautta. Toiminta on maksutonta.
Kodinhoitajista perhetyöntekijöitä
Tampereen kaupungin sosiaalitoimen lapsiperheiden kotipalvelussa on 97
kodinhoitajaa, joiden nimikkeet muuttuvat lokakuun alussa perhetyöntekijöiksi.
Kotipalvelu on tarkoitettu kaikille tamperelaisille lapsiperheille. Kodinhoitajan
voi tilata äidin avuksi raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen, kun perheessä
vanhempi tai lapsi sairastaa tai kun perhe kaipaa tukea vanhemmuudessa ja
arkipäivän sujumisessa.
Myös iltahoitoa voi kotipalvelusta tiedustella.
Kotipalveluohjaaja Mervi Jokisen mukaan kotipalvelu pyrkii auttamaan alle
kouluikäisten lasten perheitä parhaansa mukaan. Valitettavasti aina ei pystytä
järjestämään kodinhoitoa kaikille tarvitsijoille, mutta kriisi- ja muutostilanteissa
apu pyritään aina antamaan.
-Tällainen hätätilanne on esimerkiksi se, kun pienten lasten äiti sairastuu,
Mervi Jokinen täsmentää.
Lapsiperheiden kotipalvelua voi tiedustella kotipalveluohjaajilta, joille on
soittoaika maanantaista perjantaihin kello 9-10.30. Heidän yhteystietonsa
löytyvät esimerkiksi sosiaaliasemilta.
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Kunnalliseen hammashoitoon
etsitään apua yksityisiltä hammaslääkäreiltä
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ei ole yrityksistä huolimatta
saanut solmittua toivomaansa määrää hammashoidon ostopalvelusopimuksia
yksityisten hammaslääkäreiden kanssa.
Ostopalvelusopimuksilla haluttaisiin helpottaa kuntalaisten pääsyä
lakisääteiseen kunnalliseen hammashoitoon. Sosiaali- ja terveystoimi on
varautunut tänä vuonna ostamaan ulkoa noin 12 hammaslääkärin
työpanoksen, mutta tähän mennessä sopimuksia on tehty vastaamaan noin
seitsemän hammaslääkärin työpanosta.
Työpanokset koostuvat pienistä tuntimääristä, joita tekee yli 30
yksityishammaslääkäriä.
-Tilanne on vaikea, koska palvelujen kysyntä on koko ajan huomattavasti
suurempi kuin tarjonta, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen
sanoo.
Kesän aikana kunnallisen hammashoidon ulkopuolelle jäävien määrä on
selvästi laskenut. Loppukesällä noin sata henkilöä on jäänyt viikoittain ilman
vastaanottoaikaa kiireettömään tutkimukseen, kun vielä keväällä luku oli noin
300. Lisääntyneestä hoidon tarjonnasta huolimatta koko kysyntää ei pystytä
vieläkään tyydyttämään. Siihen tarvittaisiin lisää yksityishammaslääkäreiden
ostopalveluja.
Tampereella potilaita ei oteta hammashoitojonoon, vaan yli 18-vuotiaiden
aikuisten ajat annetaan keskitetystä ajanvarauksesta kolmen viikon jaksoissa.
Jos potilaalle ei anneta aikaa, hänelle kerrotaan seuraava aikojen varauspäivä.
Priorisointi on Tampereella sujunut hyvin eli vastaanottoaika on pystytty tähän
asti järjestämään hoidon tarpeessa kärkeen sijoitetuille eli opiskelijoille ja
Kelan erityislääkekorvausta saaville. Myös akuuttitapaukset hoidetaan.
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Tuula Ala-Honkola 20.8.2003
Kuntalaiset voivat ottaa kantaa
sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotukseen
Sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden talousarvioehdotus on valmistunut ja
kuntalaiset voivat nyt ensimmäistä kertaa ottaa kantaa sen sisältöön
Internetissä olevan valmistelufoorumin eli Valman välityksellä. Osoite on
www.tampere.fi/osallistu/valma
Kuntalaisten mielipiteet ohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille,
jotka käsittelevät talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran keskiviikkona 27.8.
ja tekevät päätöksen sen sisällöstä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 10.9.
Kaupunginhallitus on antanut ensi vuodelle sosiaali- ja terveystoimen käyttöön
nettona 426 183 000 euroa. Siinä on 4,9 prosentin lisäys tämän vuoden
talousarviossa oleviin määrärahoihin.
Neljä uutta omalääkäriä
Talousarvioehdotukseen on kirjattu mm. omalääkärijonojen lyhentämiseksi
neljä uutta omalääkärin vakanssia. Myös Hatanpään päivystysasema saa
palvelunsa parantamiseksi lisää hoitohenkilökuntaa.
Sen sijaan määrärahojen puuttuessa lääkäriasemia jouduttaneen sulkemaan
myös ensi kesänä, eikä diabeteksen ennaltaehkäisyohjelmaan ole luvassa
lisäresursseja.
Erikoissairaanhoito odottaa toimintansa tehostuvan, jos se saa käyttöönsä
uutta teknologiaa edustavia laitteita. Taysistä hoitopaikkaa jonottavien määrää
lienee tuskin mahdollista purkaa, koska sairaanhoitopiiriltä ostettavaan
erikoissairaanhoitoon varattava lisämääräraha joudutaan käyttämään
hinnankorotusten kattamiseen.
Vanhusten tehostettuun palveluasumiseen ostetaan 20 uutta hoitopaikkaa ja
omaishoidon tuen määrärahaa lisätään. Hatanpään sairaalan geriatrisessa
osastoryhmässä avautuu uusi tukiosasto ja Koukkunimi saa vanhuksille uuden
hoivaosaston.
Ilman määrärahaa on talousarvioehdotuksessa jäänyt vanhusten palveluiden
esitys henkilöstömitoituksen korjaamiseksi kotihoidossa ja laitoshoidossa. Jotta
henkilöstömitoitus saataisiin nousemaan valtakunnallisen suosituksen
mukaiseen keskivertotasoon, tarvittaisiin vanhusten palveluihin seuraavan
viiden vuoden aikana 74 vakanssin lisäys vuosittain. Päivähoito suunnittelee
pienentävänsä päiväkodeissa alle kolmivuotiaiden lasten ryhmiä yhdellä
lapsella. Erkkilän ja Hennerin leikkitoimintakeskukset lisäävät toimintaa kotona
oleville lapsiperheille.
Päiväkotien ja niiden pihojen peruskorjauksiin ei sen sijaan ole tarpeeksi
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määrärahoja. Myös pihojen leikkivälineet kaipaisivat uusimista ja korjausta.
Panimolta ostetaan palveluja
Psyykkisistä sairauksista kärsiville sosiaali- ja terveystoimi ostaa lisää asumisja kuntoutuspalveluja Sopimusvuori ry:lle valmistuvasta Panimo
-rakennuksesta. Sopimus sisältää 38 uutta asumiskuntoutuspaikkaa, 29
päiväkuntoutuspaikkaa ja 32 kriisi- ja palveluasuntoa.
Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalvelujen tarve kasvaa koko ajan,
mutta talousarvioehdotus ei sisällä määrärahaa lisähenkilöstön
palkkaamiseen.
Sosiaalityön positiivisiin ensi vuoden näkymiin kuuluu 12-paikkaisen Leinolan
perhetukikeskuksen valmistuminen. Huumehoitoihin varatut määrärahat eivät
sen sijaan tule riittämään, joten hoitoihin pääsyä on rajoitettava.
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Tuula Ala-Honkola 13.8.2003
Lisää kerhoja ja päivätoimintaa alle kouluikäisille lapsille
Tampereen kaupungin päivähoito lisää kerhotoimintaa alle kouluikäisille
lapsille eri puolilla kaupunkia. Uutena tarjontana ovat musiikki- ja
taidepainotteiset Erkkilän ja Hennerin leikkitoimintakeskukset entisissä
päiväkotien tiloissa.
-Kerhojen ja leikkitoimintakeskusten tavoitteena on järjestää toimintaa kotona
oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen, kertoo kasvatustoiminnanohjaaja
Irma Autio.
Lapset saavat toiminnasta uusia virikkeitä ja tapaavat ikäisiään. Vanhemmille
puolestaan suodaan pieni hengähdystauko ja mahdollisuus muiden
lapsiperheiden tapaamiseen.
Vanhemmilta saatujen toiveiden pohjalta on muotoutunut kerhojen sisältö: on
kuviskerhoja, vauvahierontaryhmää sekä luonto-, liikunta- ja kokkikerhoa.
Irma Aution mukaan kerhoja on kaupungissa ollut aikaisemminkin, mutta nyt
niistä useat ovat erikoistuneet ja kerhojen sisältöä on uudistettu ja laajennettu.
Osa kerhoista on tarkoitettu alle 3-vuotiaille, joille aikaisemmin ei ole järjestetty
vastaavanlaista toimintaa. Seurakuntien kerhot tavoittavat yli 4-vuotiaat.
Kerhot aloittavat toimintansa elo-syyskuussa ja ne kestävät kerrallaan pari
kolme tuntia.
Erkkilä ja Henneri painottavat
musiikkia ja taidekasvatusta
Erkkilän ja Hennerin leikkitoimintakeskukset ovat jo avanneet ovensa ja
molemmissa pyörivät erilaiset kerhot aamusta iltapäivään.
Leikkitoimintakeskukset on tarkoitettu paitsi kotona oleville lapsille ja heidän
vanhemmilleen myös perhepäivähoidossa oleville ja päiväkotiryhmille.
Erkkilässä painotetaan musiikkia ja teatteri-ilmaisua ja Hennerissä
taidekasvatusta musiikkia, kuvataidetta ja nukketeatteria yhdistellen.
Avoin päiväkoti ja perhekahvilat ovat ilmaisia. Kerhoista peritään 3 euroa
käyntikerralta, enintään kuitenkin 60 euroa kuukaudessa. Kerhoista löytyy
lisätietoa Internetistä osoitteesta www.tampere.fi/sote/phoito tai päivähoidon
numerosta
3147 7611.
Sivun alkuun
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Perhe- tai laitoshoitoon sijoitettavien
lasten määrä kasvussa Tampereella
Perhe- ja laitoshoitoon sijoitettujen tamperelaislasten määrä on lisääntynyt
tuntuvasti erityisesti viime ja tänä vuonna. Tällä hetkellä noin 400 alle
18-vuotiasta lasta asuu oman kodin ulkopuolella joko perheessä tai
laitoshoidossa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana sijoitettujen lasten määrä
on kasvanut peräti 40 prosenttia.
-Suuntaus näyttää olevan kaikissa Suomen isoissa kaupungeissa
samanlainen, joten kyse lienee laajemmasta yhteiskunnallisesta ongelmasta,
aprikoi lastensuojelun sijaishuollon päällikkö Timo Vikman Tampereen
kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Vaikka tilastoja huostaanoton syistä
onkin laadittu, ei yhtä yhteistä tekijää löydy. Nuorissa perheissä saattaa
vanhemmuus olla hukassa, on huume- ja alkoholiongelmia, työttömyyttä ja
väkivaltaa.
Tampereen kaupunki varasi tämän vuoden budjetissa perhe- ja laitoshoitoon
yhteensä 14,3 miljoonaa euroa, mutta määräraha tulee selvästi ylittymään.
Tampere suosii toiminnassaan perhehoitoa ja se on kannattanut myös
taloudellisesti. Tampere tuottaa sijaishuollon palvelut selvästi muita suuria
kaupunkeja edullisemmin.
Lapsen sijoitus perheeseen maksaa kaupungille noin 40 euroa päivältä.
Laitoshoidosta kustannuksia kertyy asiakasta kohden 120-220 euroa.
Tällä hetkellä tamperelaislapsista 220 asuu perhehoidossa ja 140
ulkopuolisissa laitoksissa. Omia laitospaikkoja kaupungilla on
nelisenkymmentä.
Ensi vuonna tilannetta helpottaa hieman Leinolan perhetukikeskus, johon tulee
12 paikkaa. Toinen kuuden lapsen osastoista hoitaa lastenpsykiatristen
potilaiden jälkikuntoutusta ja toinen toimii nuorten kriisiyksikkönä. Rakennus
valmistuu alkutalvesta, mutta taloudellisista syistä se voidaan ottaa käyttöön
vasta loppukesästä.
Huostaanotto on viimeinen keino
Timo Vikman korostaa, että huostaanottoon turvaudutaan vasta siinä
vaiheessa kun kaikki muut keinot on käytetty.
-Tampereella on satsattu erityisesti avohuoltoon eli vaikeuksiin joutunutta
nuorta tai perhettä pyritään auttamaan mm. keskustelujen, ohjauksen ja
neuvonnan avulla. Perhettä tukevaa avohuoltoa tekee 40 lastensuojelun
sijaishuollon työntekijää.
Mikäli avohuollon toimenpiteet eivät riitä, voidaan lapsi tai nuori sijoittaa yksin
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tai perheen kanssa perhe- tai laitoshoitoon. Tampereen kaupungin
palveluksessa on seitsemän perhehoidon tarkastajaa, jotka mm. etsivät ja
valmentavat uusia sijaisperheitä.
Perheitä onkin ollut viime aikoina kohtuullisen hyvin saatavissa. Pienille lapsille
on helppo löytää sijoituskoti, murrosikäisille se onkin jo hieman vaikeampaa.
Timo Vikman uskoo, että ennalta ehkäisevästä työstä ja avohuollosta
huolimatta perhe- ja laitoshoitoa tarvitaan yhä enenevässä määrin myös
jatkossa. Hän kuitenkin muistuttaa, että apua tarvitsevien lasten ja nuorten
määrä Tampereella on vain noin yksi prosentti koko ikäryhmästä. Suurin osa
alle 18-vuotiaista elää aivan normaalia elämää.
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Haukiluoma saa perhekahvilan ja parkkihoidon
Haukiluoman Runkokadulla toimiva Haukiluoman kerho Katiska lisää
toimintaansa.
Tampereen kaupungin päivähoidon henkilökunta ryhtyy pyörittämään kerhossa
perhekahvilaa sekä parkkihoitoa. Perhekahvila on avoinna maanantaisin klo
9-12 ja parkkihoitoa järjestetään perjantaisin klo 9-13. Perhekahvila avaa
ovensa ensimmäistä kertaa maanantaina 18.8. ja parkkihoito järjestyy 22.8.
lähtien.
Perhekahvila on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja ja heidän
vanhemmilleen. Toiminta on maksutonta. Yhdessäolon lomassa voi
halutessaan ostaa kahvia, pullaa ja kerran kuussa keittoa.
-Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsiperheille mahdollisuus tutustua
toisiinsa. Lasten leikkiessä äiti tai isä voi vaihtaa ajatuksia lastenhoidosta ja
muista arjen asioista muiden vanhempien kanssa, kertoo Haukiluoman
päiväkodin johtaja Elli Kalliomäki.
Kerho voi kutsua paikalle myös vierailevan asiantuntijan kuten
terveydenhoitajan ja puheterapeutin.
Parkkihoito mahdollistaa pienen vapaan
Parkkihoitoa järjestetään alle kouluikäisille lapsille. Hoitoaika on enintään
kolme tuntia ja maksuna peritään lapsesta kolme euroa kerralta.
Elli Kalliomäen mukaan parkkihoito antaa vanhemmille mahdollisuuden pitää
siivous- tai harrastuspäivän, käydä kaupassa, kampaajalla tai lääkärissä.
Hoito tulisi varata perjantaita edeltävänä keskiviikkona, mutta myöhemminkin
voi tiedustella hoitomahdollisuutta.
Perhekahvilasta ja parkkihoidosta vastaavat Katiska-kerhon ohjaajat Tiina
Sillanpää ja Tarja Sannikko. Puhelimitse heidät tavoittaa numerosta 050 527
3079. Haukiluoman kerhon osoite on Runkokatu 8.
Katiska järjestetää myös muuta toimintaa:
Tiistaisin
Pienten lasten kerho 2-4-vuotiaille klo 8.30-12
Luonto-ja liikuntakerho 3-6-vuotiaille klo 12.30-15.30
Keskiviikkoisin
Pienten lasten kerho 2-4-vuotiaille klo 8.30-12
Avoin perhekerho klo 12.30-15.30
Torstaisin
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Vauvakerho (paritt. vkot) klo 8.30-10.30
Kokkikerho klo 12.30-15.30
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Hatanpäänpuiston sairaala saa lisää tilaa ja
uutta henkilökuntaa
Kuvia uudesta laajennusosasta
Hatanpäänpuiston sairaalan
laajennusosa on valmistunut ja
potilaat muuttavat uusiin
tiloihin elokuun aikana.
Laajennusosaan tulee
yhteensä 192 hoitopaikkaa.
Uusien osastojen avautuessa
sairaalan nimi muuttuu
Hatanpään sairaalan geriatrian
ja psykogeriatrian
osastoryhmäksi.
Psykogeriatrisen osastoryhmään kuuluu kolme vuodeosastoa ja geriatriaan
kuntoutusosasto sekä uutena toimintona aloittava tarkkailuosasto.
Laajennusosa liittyy suoraan Hatanpäänpuiston nykyiseen sairaalaan. Ulos
rakennusten väliin muodostuu suojaisa, tasainen sisäpiha sekä oleskeluun että
kuntoutukseen.
Korkea porrasaula läpäisee rakennuksen jakaen sen kahteen osaan:
kolmikerroksiseen psykogeriatrian osaan sekä nelikerroksiseen osaan, jossa
ovat geriatrian vuodeosastot, tarkkailuosasto, kuntoutuksen tilat ja laitehuolto.
Kerrosten aulaan on sijoitettu vierailutilat ja pihatasolla aulaan liittyvät
kappelitilat omine sisäänkäynteineen.
Psykogeriatriaan lisää vuodepaikkoja ja henkilökuntaa

http://www.tampere.fi/sote/tiedote/tied03/hppuisto.htm (1 of 3) [14.1.2004 16:14:18]

Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja terveystoimi - Lehdistötiedotteet

Psykogeriatrisen osaston paikkamäärä
on 96, joista uusia paikkoja on 39.
Vanhasta Jukola-rakennuksesta uusille
osastoille siirretään 37 potilasta ja
Kaivannon sairaalasta 20 potilasta.
Uusista osastoista U1 toimii
psykogeriatrisena arviointiosastona.
U3-osastolla hoidetaan dementiaa
sairastavia potilaita, joilla on
käytösoireita. U2-osasto keskittyy
hoitamaan muita vanhuuden
mielenterveyshäiriöitä kuten
depressioita.
Uudisrakennuksen osastot ovat
psykogeriatrian potilaille suunniteltuja eli
avaria, valoisia ja käytännöllisiä. Potilashuoneet ovat yhden, kahden ja neljän
hengen huoneita ja näin jokaiselle potilaalle voidaan löytää hänen tarpeitaan
vastaava huonetila. Esimerkiksi vaikeasti dementoitunut vuodepotilas saattaa
pelätä ja tuntea olonsa turvattomaksi yksin, joten useamman hengen huone
voi olla hänelle parempi ratkaisu.
Laajennusosan myötä psykogeriatrian osastot saavat uusia työntekijöitä siten,
että uusien osastojen henkilökunnan suhde hoidettaviin potilaisiin on 0,69, kun
se muilla osastoilla on edelleen 0,5. Uusilla osastoilla on henkilökuntaa
seuraavasti: 2 osastonhoitajaa, 18 sairaanhoitajaa, 32 lähihoitajaa, 8
sairaalahuoltajaa ja 2 osastosihteeriä. Lisäksi osastoilla työskentelee yksi
sosiaalityöntekijä ja kaksi osastonlääkäriä.
Kuntoutus siirtyy Kaupista Hatanpäälle
Geriatrisilla osastoilla on yhteensä 96 paikkaa.
Osasto V1:n tiloihin siirtyy nykyisin Kaupin sairaalassa toimiva
kuntoutusosasto.
Potilaista suuri osa on aivohalvaus- ja lonkkamurtumapotilaita. Toiminnan
tavoitteena on, että potilas kuntoutuksen jälkeen selviytyisi sairaalan
ulkopuolella, esimerkiksi kotona, palveluasunnossa tai vanhainkodissa.
Osastolla työskentelee hoitohenkilökunnan lisäksi mm. fysioterapeutteja,
toimintaterapeutti, puheterapeutti, neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä.
Kuntoutuksessa on 32 potilaspaikkaa.
Osasto V2 otetaan myöhemmin kuntoutuksen käyttöön, mutta alkuvaiheessa
eli noin vuoden ajan siellä toimii yksi Kaupin sairaalan tukiosasto Kaupin
sairaalan ollessa remontissa.
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Geriatrinen tarkkailuosasto V3
on täysin uusi osasto. Siellä
hoidetaan äkillisesti
sairastuneita vanhuksia, joiden
toimintakyky jo ennen akuuttia
sairastumista on heikentynyt.
Osastolle potilaat tulevat
ensisijaisesti Hatanpään
päivystysasemalta tai Taysin
ensiavusta ja heidän
keskimääräinen hoitoaikansa
osastolla on noin viikko.
Hoitopaikkoja
tarkkailuosastolla on 32.
Laajennusosan teknisiä tietoja:
huoneistoala: 9 722 m2
tilavuus: 40 000 m3
rakennuskustannukset: 13 760 000 euroa
rakennuttaja: Tampereen kaupungin tilakeskus
arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto KSOY
Kuvia uudesta laajennusosasta
_______________
Lisätiedot:
vanhusten palveluiden vastaava ylilääkäri Jari Ahvenainen,
puh. 3147 6721, 050 595 1037
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Mielenterveysasiakkaan palvelu paranee Linnainmaalla
Linnainmaalla on otettu käyttöön mielenterveysasiakkaan palveluohjaus.
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mielenterveysasiakas, jolla on useampia
palvelutarpeita, saa oman palveluohjaajan. Palveluohjaaja toimii
yhteyshenkilönä asiakkaan ja eri toimijoiden, esimerkiksi
perusterveydenhuollon ja Kelan välillä.
-Jo inhimillisistä syistäkin on tärkeää, ettei asiakasta juoksuteta luukulta
luukulle yksittäisten palvelujen perässä, vaan hänen kanssa yhdessä laaditaan
juuri hänelle sopiva palvelukokonaisuus, projektityöntekijä Ritva Sundström
Pirkanmaan mielenterveystyön hankkeen Palveluohjaus-projektista kertoo.
Asiakkaan kanssa laaditaan kirjallisena palveluohjaussopimus sekä suostumus
tietojen kysymistä ja luovuttamista varten, mikä on edellytyksenä joustavalle
toiminnalle. Palveluohjauksella haetaan ensisijaisesti asiakkaan etua, mutta
myös eri toimijoiden välistä uudenlaista toimintamallia. Toimivan
palveluohjauksen odotetaan karsivan päällekkäisiä toimintoja.
Linnainmaalla palveluohjausta on kehitetty yhteistyössä
perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja mielenterveystoimiston kanssa
Pirkanmaan mielenterveystyön strategia- ja osaamiskeskushankkeen
käynnistämänä projektina.
_______________
Lisätiedot: projektityöntekijä Ritva Sundström,
Pirkanmaan mielenterveystyön hanke,
puh. 3116 3507 tai 050 525 3798
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Kaikki lääkäriasemat avoinna jälleen maanantaina
Tampereen kaikki yksitoista lääkäriasemaa ovat jälleen avoinna maanantaina
4. elokuuta juhannukselta alkaneiden kesän sulkujen jälkeen.
Ensi viikolla lääkäriasemilla hoidetaan sairaammat potilaat, joille on
akuuttiaikoja vapaana kaikilla lääkäriasemilla. Todistusten ja lausuntojen
pyytäjät saavat sen sijaan vastaanottoajan vasta myöhemmille viikoille.
- Kesän suluista selvittiin suuremmitta ongelmitta, vaikka kiirettä toki oli
avoinna olleilla kuudella lääkäriasemalla, kertoo perusterveydenhuollon
vastaava ylilääkäri Erkki Lehtomäki.
Hatanpään päivystysasema oli normaaliin tapaan kuormitettu.
Päivystysaseman kiirettä lisäsivät lukuisat monihoitoisuutta vaativat
tarkkailupotilaat.
Ajanvarausta myös 10023 kautta
Ajanvaraus lääkäriasemille on helpottumassa, sillä kiireellisissä
sairaustapauksissa kuntalainen voi varata vastaanottoajan omalääkärilleen
paitsi omalta lääkäriasemalta myös terveyspalvelujen neuvonnasta.
Neuvontanumero on 10023 (matkapuhelimesta ja verkkoryhmän ulkopuolelta
0600 9 2323), ja se vastaa joka päivä kello 7-24. Lääkäriasemien
ajanvarausnumerot vaihtelevat alueittain. Aamupäivän puhelinajat on
tarkoitettu lähinnä akuuteille potilaille ja iltapäivän ajanvaraus muille
asiakkaille.
Koska terveyspalvelujen neuvonta on avoinna aamuvarhaisesta yömyöhään,
oletetaan sen kautta tehtävien ajanvarausten helpottavan lääkäriasemien
puhelinruuhkaa.
Terveyspalvelujen neuvonnassa puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka
ajanvarausten lisäksi antaa myös terveyden- ja sairaanhoidon neuvontaa.
Teuvo etenee hillitysti
Sosiaali- ja terveystoimi aloitti kesäkuussa Internetissä
Teuvo-verkkohoitajapalvelun. Teuvolta tamperelaiset voivat verkon välityksellä
kysyä yleisluontoisia terveyttä ja sairautta koskevia kysymyksiä.
Palvelu on lähtenyt käyntiin hiljakseen. Sairaanhoitaja on saanut vastatakseen
keskimäärin kysymyksen päivässä. Palvelun kuitenkin odotetaan ja toivotaan
vilkastuvan huomattavasti, kun kuntalaiset palaavat kesälomiltaan.
Verkkohoitajapalvelu on Internetissä osoitteessa terve.com/tampere
Palveluun pääsee myös kaupungin kotisivun kautta osoitteesta
www.tampere.fi/sote
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Haku palvelutalojen lyhytaikaiseen asumispalveluun selkiytyy
Tampereen kaupunki ostaa vanhuksille lyhytaikaista asumispalvelua kuudesta
palvelukodista eri puolilta kaupunkia.
Koska palvelun kysyntä on tarjontaa suurempi, on lyhytaikaisen asumisen
periaatteita ja hakumenettelyä palvelutaloihin selkiytetty.
Elokuun alusta alkaen palveluasuntoihin hakeudutaan joko kotihoidon tai
omaishoidon tuen toimiston kautta. Sosiaali- ja terveystoimen vanhusten
palvelujen asiakkaiden käytössä on Tampereella yhteensä 25
palveluasuntopaikkaa. Lyhytaikaiseen oleskeluun palveluasunnossa on
oikeutettu henkilö, jonka toimintakyky sairauden vuoksi on tilapäisesti
alentunut tai joka muun vastaavan syyn takia ei selviydy kotona.
Omaishoidon tuen toimisto käyttää asumispalvelua omaishoitajavapaan
toteuttamiseen.
Myös asiakkaan tilapäishoito saatetaan järjestää palveluasunnossa, jos
omaishoitaja sairastuu.
Pääsääntöisesti lyhytaikaisen asumispalvelun jaksot kestävät enintään kaksi
viikkoa.

Sivun alkuun
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Moniammatillinen työtiimi lapsiperheiden apuna neuvolassa
Linnainmaalla vuoden alusta toteutettu Perheen hyvinvointineuvola ottaa
käyttöön uusia menetelmiä perheen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Moniammatillinen työtiimi on valmis antamaan apuaan, jos perheen tilanne sitä
vaatii. Tiimiin kuuluu terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi sosiaalityöntekijä,
psykologi ja kaksi kodinhoitajaa.
Mahdolliset ongelmat pyritään kartoittamaan ja tarvittavaa apua tarjoamaan jo
varhaisessa vaiheessa.
Raskausaikana sekä tuleva äiti että isä saavat kyselylomakkeen, jossa
käsitellään odottavan perheen elämään liittyviä asioita, tuntemuksia ja
toimintatapoja.
Vastaukset toimivat parin ja terveydenhoitajan keskustelujen pohjana ja niiden
perusteella voidaan arvioida, tarvitseeko perhe erityistukea. Keskusteluja
käydään sekä neuvolakäynneillä että terveydenhoitajan ennen synnytystä
tekemällä kotikäynnillä.
Vanhemmat saavat lomakkeen täytettäväkseen myös lapsen syntymän
jälkeen. Tähän lomakkeeseen on kerätty kysymyksiä vauvaperheen
kokemuksista sekä ilon- ja huolenaiheista. Äiti ja isä täyttävät eri lomakkeet.
Moniammatillinen työtiimi tulee kuvaan mukaan, jos terveydenhoitaja katsoo,
ettei perheen pulmia pystytä ratkaisemaan perinteisen neuvola-avun turvin.
- Tällä toiminnalla pyrimme tekemään Perheen hyvinvointineuvolasta koko
perheen neuvolan, jonne myös isien toivotaan entistä enemmän tulevan
mukaan, toteaa psykologi Riitta Kangaspunta. Hän vetää Pirkanmaan
mielenterveystyön peruspalvelutiimiprojektia, johon myös Perheen
hyvinvointineuvola kuuluu. Peruspalvelutiimejä on perustettu myös
Lempäälään, Kiikoisiin, Suodenniemelle ja Laviaan.
Neuvolassa ollaan myös laajentamassa perhevalmennusta lapsen
ensimmäisen ikävuoden kattavaksi. Toiminta koostuu ryhmäneuvolakäynneistä
ja moniammatillisen tiimin jäsenten vetämistä illoista.
- Näiden ryhmien toivotaan auttavan alkuun uusia tuttavuus- ja
ystävyyssuhteita samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kesken, Riitta
Kangaspunta kertoo.
Toiveena on, että tällaisten lähiverkostojen avulla voisi toteutua pikku hiljaa
”koko kylä kasvattaa” -asenne, jossa aikuiset ottaisivat laajemman vastuun
myös lähipiirin lapsista.
Riitta Kangaspunnan mielestä tämä olisi tärkeää, koska perheen ulkopuoliset
aikuiset ovat erityisen tärkeässä asemassa silloin, kun perheen omat
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Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki

http://www.tampere.fi/sote/tiedote/tied03/hvneuvol.htm (2 of 2) [14.1.2004 16:14:19]

Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja terveystoimi - Lehdistötiedotteet

18.6.2003 Anne Kauhanen

Kaupungin terveyspalveluiden neuvonta
laajenee verkkoon
Teuvo vastaa verkon kautta terveyttä ja sairautta koskeviin kysymyksiin
Kuinka kauan hepatiittirokotus on voimassa? Miten laktoosi-intoleranssi
tutkitaan?
Olen kiinnostunut ehkäisyrenkaasta. Kenelle sitä suositellaan? Mitä minun
tulee tehdä, kun kolesterolini on 7,2? Muutin vasta Tampereelle opiskelemaan.
Mihin menen, kun tarvitsen terveydenhuoltopalveluja?
Tamperelaiset voivat jatkossa saada vastauksia tällaisiin, yleisluontoisiin
terveyttä ja sairautta koskeviin kysymyksiin Internetin kautta. Teuvo neuvoo
-nimellä kulkeva uusi, kaupungin verkkohoitajapalvelu on avattu osoitteessa
www.terve.com/tampere. Palveluun pääsee myös kaupungin kotisivun kautta
osoitteesta www.tampere.fi/sote.
Neuvontapalvelua voivat käyttää kaikki tamperelaiset. Kysymyksen lähettäjän
kotikunta tarkistetaan nimi- ja osoitetietojen avulla asukasrekisteristä.
Kysymyksiin vastaa tehtävään koulutettu, kaupungin palveluksessa oleva
sairaanhoitaja. Vastaus lähetetään kysyjän ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen kahden vuorokauden sisällä.
Verkkohoitajapalvelussa ei ole kyse hoitosuhteesta eikä se korvaa lääkärin tai
muun terveydenhuollon ammattilaisen antamaa hoitoa, tutkimusta tai
lääketieteellistä neuvontaa.
Verkkohoitaja ei tee diagnooseja, joten lähetettävien kysymysten tulee olla
yleisiä niin, ettei niihin vastaaminen vaadi esimerkiksi kysyjän
sairauskertomuksen tuntemista.
Uuden palvelun yleisluonteisuutta on haluttu korostaa nimeämällä se
kuvitteellisen Teuvo-hahmon mukaan. Teuvo muiden muassa neuvoo
sairauksien ennalta ehkäisemisessä, ohjaa hoitopaikkaan, vastaa kysymyksiin
lääkkeiden sivu- ja haittavaikutuksista, opastaa itsehoidossa ja antaa
tutkimuksiin valmistautumisohjeita.
Verkkohoitajapalvelu on osa kaupungin terveyspalvelujen neuvonnan
kehittämisprojektia.
Verkkosivujen ja -palveluiden uudistamisen ohella projektissa parannetaan
mm. terveydenhuollon henkilöstön ammatillisia tietolähteitä.
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Verkkosivu-uudistus etenee vaiheittain. Uudelta sivustolta löytyy tällä hetkellä
verkkohoitajapalvelun lisäksi erilaisia hoito-ohjeita.
Sivuilta voi käydä lukemassa neuvoja esimerkiksi kesän riesoihin, kuten
auringon polttaman ihon hoitoon, tai valmistautumis- ja jatko-ohjeita eri
tutkimuksiin ja toimenpiteisiin.
Hoito-ohjeet ovat joko valtakunnallisia lääkäriseura Duodecimin käypä
hoito-ohjeita tai kaupungin oman terveydenhuollon henkilöstön tarkastamia
ohjeita.
Syksyn aikana www-sivusto laajenee kattamaan kaupungin terveystoimen
palvelut sekä palveluhaun. Kuntalainen saa osoitteensa perusteella tietää
lähimmät terveydenhuollon palvelunsa kartalla esitettyinä.
Tavoitteena on tarjota myös henkilökohtaisia sähköisiä palveluja, joista
ensimmäisenä toteutettaneen ajanvaraus määräaikaistarkastuksiin.
Henkilökohtaisen neuvonnan antaminen on suunnitelmissa, mutta sähköistä
tunnistamista vaativan palvelun aikataulu on vielä avoin.
Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Mawell Oy, joka tarjoaa
terveydenhuollon käyttöön ohjelmisto-, tietoliikenne- ja sisältöpalveluita.
Tampereen neuvontapalvelut on toteutettu Mawell Clinic
-terveydenhuoltojärjestelmällä.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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18.6.2003 Tuula Ala-Honkola

Terveydenhuollon palvelut kesällä 2003
Kuusi lääkäriasemaa auki supistetuin voimin
Tampereen kaupungin yhdestätoista lääkäriasemasta kuusi palvelee
kuntalaisia koko kesän, tosin supistetuin voimin. Viisi lääkäriasemaa on
suljettuina juhannuksesta elokuun alkuun. Avoinna olevilla lääkäriasemilla
hoidetaan vain kiireellisten potilaiden vastaanotto, ja omalääkäritoiminta on
kokonaan pysähdyksissä. Lääkäriasemilla on työssä kaksi lääkäriä, kaksi
sairaanhoitajaa ja yksi terveyskeskusavustaja.
Jokaisella palvelualueella on auki kaksi lääkäriasemaa. Avoinna ovat
Tesoman, Pyynikin, Tammelakeskuksen, Linnainmaan, Hervannan ja
Hatanpään lääkäriasemat.
Kaikille lääkäriasemille on keskitetty ajanvaraus terveyspalvelujen
neuvonnassa, puh. 100 23, matkapuhelimesta soitettaessa 0600 92 323.
Neuvontanumero on palvellut 16.6. lähtien joka päivä kello 7-24.
Terveyspalvelujen neuvonta toimii tehostetuin voimin ja neuvonnassa työssä
olevat sairaanhoitajat toivovat, että kuntalaiset soittaisivat neuvontanumeroon
ennen kuin lähtevät ilman ajanvarausta lääkäriasemalle. Sairaanhoitaja antaa
puhelimessa ohjeita ja neuvoo jatkotoimenpiteet sekä antaa tarvittaessa aikoja
avoinna oleville lääkäriasemille. Lääkäriasemille voi mennä myös ilman
ajanvarausta, ja lääkäriasemien sairaanhoitajat arvioivat tällöin hoidon tarpeen.
Lääkäriasemien sairaanhoitajat voivat kirjoittaa myös sairauslomatodistuksia.
Sulku ruuhkauttanee Hatanpään päivystysasemaa
Hatanpään päivystysaseman toiminta jatkuu alueellisten lääkäriasemien sulun
aikana normaalisti. Päivystysasemalle ei kuitenkaan ole varattu sulun vuoksi
ylimääräistä henkilökuntaa, koska se ei olisi säästötavoitteiden mukaista.
Päivystysasemalla on erittäin kova kuormitus, mikä pitkälti johtuu vuoteeseen
hoidettavien potilaiden suuresta määrästä ja heidän jatkosijoittamisensa
vaikeuksista kaupungin sairaaloihin. Koska nämä tarkkailussa hoidettavat
potilaat sitovat henkilökunnan työaikaa, päivystysasema ajoittain ruuhkautuu.
Päivystykseen tulevat potilaat hoidetaan tulosyyn mukaisesti
kiireellisyysjärjestyksessä, jolloin vähäisempiä vaivoja potevat potilaat joutuvat
joskus odottamaan vuoroaan kauan. Seurantatietojen mukaan suurin osa
potilaista pystytään tutkimaan ja hoitamaan alle kahden tunnin kuluessa
päivystykseen saapumisesta, mutta odotusaika saattaa venyä jopa kuuteen
tuntiin etenkin iltaisin ja viikonloppuisin.
Tamperelaisten tulisi arkisin hakeutua ensisijaisesti avoimina oleville
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lääkäriasemilleen äkillisten sairastapausten vuoksi ja käyttää harkintaa, onko
lääkärin vastaanotto vähäisemmissä vaivoissa lainkaan tarpeellinen.
Päivystysasemalla ei hoideta sulun aikana ns. korvaavia toimintoja, kuten
reseptien uudistamisia ja erilaisten pitkäaikaissairauksien aiheuttamia
kontrollitutkimuksia. Nämä potilaat ohjataan alueellisille lääkäriasemille.
Alueellisten lääkäriasemien sulku aiheuttaa Hatanpään päivystysasemalle
poikkeuksellisen ajanjakson, josta on kuitenkin selviydyttävä annetuin
voimavaroin.
Lisätietoja:
Martin Rasmussen, Hatanpään päivystysaseman ylilääkäri
puh. 3147 3246, 050 552 6106
s-posti martin.rasmussen@tt.tampere.fi
Aikuisneuvola toimii koko kesän
Kaupungin 46 aikuisneuvontaa antavaa toimipistettä ovat avoinna koko kesän.
Aikuisneuvonnan terveydenhoitajalle on varattava vastaanottoaika etukäteen.
Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa terveyteen ja
sairaudenhoitoon liittyvissä kysymyksissä.
Keskeisimmät aikuisneuvonnassa tehtävät toimenpiteet ovat mm. ompeleiden
poisto, korvahuuhtelut, haavojen hoidot, palovammojen ja ruhjeiden hoito,
verenpaineseurannat sekä perusrokotukset.
Myös reseptejä uusitaan aikuisneuvonnan kautta siten, että terveydenhoitaja
välittää reseptin lääkärille.
Aikuisneuvonnan terveydenhoitaja voi myös kirjoittaa omien valtuuksiensa
rajoissa sairauslomatodistuksia esimerkiksi flunssasta tai mahataudista.
Aikuisneuvoloiden yhteystiedot löytyvät Pirkanmaan puhelinluettelosta
kohdasta Tampereen kaupunki Aikuisneuvonta sekä Internetistä osoitteesta
www.tampere.fi/sote/pht/aikuisn.htm.
Kotisairaanhoito sekä lasten ja äitiysneuvolat toimivat normaalisti.
Laboratorioissa supistuksia
Laboratoriokeskuksen Tampereen kaupungin laboratorioista ovat suljettuina
23.6.-3.8. Lielahden ja Kämmenniemen laboratoriot. Tullinkulman laboratorio
on avoinna 1.-31.7. maanantaista perjantaihin kello 7.-15. Hatanpään
laboratorio toimii normaalisti koko kesän, samoin Linnainmaan, Hervannan ja
Tesoman laboratoriot, mutta niiden työvoimassa on yhden hengen vajaus.
Laboratoriokeskuksesta muistutetaan, etteivät laboratoriot anna asiakkaille
laboratoriotutkimusten vastauksia, vaan ne toimitetaan asiakkaan
omalääkärille.
Omalääkäriltä vastauksen saa 4.8. jälkeen eli silloin kun omalääkäritoiminta
jälleen käynnistyy kesän sulkujen ollessa ohi.
Akuutit sairastuneet saavat lääkärin lähetteellä laboratoriopalvelut normaaliin
tapaan.
Muiden sosiaali- ja terveystoimen toimipisteiden sulut:
Diabetesneuvola (Satamakatu 17 A) suljettuna 7.-27.7.
Reumatoimisto 30.6.-25.7.
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Rintaklinikka Rintsikka (putkiremontin vuoksi) 26.6.-7.8.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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17.6.2003 Tuula Ala-Honkola
Rintaklinikka Rintsikka suljetaan putkiremontin vuoksi
Rintaklinikka Rintsikka (Hatanpäänkatu 10) on suljettuna 26.6. - 7.8.
putkiremontin vuoksi.
Remontin aikana Hatanpäällä tehdään vain välttämättömät
rintasyöpäleikkauksiin liittyvät toimenpiteet, mutta mammografiakuvaukset ja
seulonnat ovat pysähdyksissä.
Rintsikassa tehdään mammografiatutkimuksia joko lääkärin tai sairaalan
lähetteellä sekä 50-60 -vuotiaiden seulontatutkimukset.
Henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä 4.8. lähtien entisestä numerosta 3147 3506.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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12.6.2003 Tuula Ala-Honkola
Terveystietojärjestelmä säästää potilaan ja lääkärin aikaa
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi otti alkuvuodesta käyttöön
uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka mm. nopeuttaa tiedonkulkua eri
toimipisteiden välillä.
Pegasos -terveystietojärjestelmä on jo käytössä kaikilla kaupungin
lääkäriasemilla, erikoispoliklinikoilla ja sairaaloissa. Hatanpään sairaalassakin
lääkärit ja hoitajat kulkevat nykyään lääkärikierroilla kannettava tietokone
mukanaan.
-Järjestelmä on toiminut suhteellisen hyvin ja sitä on opittu hyödyntämään
tiedon kulussa. Asiakkaita saattaa kuitenkin hämmästyttää se, että lääkärit
tuntuvat kiinnittävän suurempaa huomiota tietokoneen ruutuun kuin
potilaaseen, kertoo järjestelmän käyttöönottoprojektin vetäjä Pirjo Smolander
sosiaali- ja terveystoimen sisäisistä palveluista.
Tietokoneelta lääkäri selaa asiakkaan potilaskertomusta ja saa sitä kautta
tietoa myös aikaisemmista tutkimuksista ja niiden tuloksista. Tämä tieto
säästää päällekkäiseltä työltä ja tutkimuksilta ja on täten eduksi myös
potilaalle.
Ajantasainen tieto kertoo myös mm. potilaan mahdollisista allergioista ja
muista riskitiedoista.
Lääkäri voi myös kirjoittaa sähköisiä lähetteitä kaupungin omiin
terveydenhuollon toimipisteisiin ja Taysiin.
Kaupungin järjestelmästä nähdään, onko Taysissa lähete luettu ja mihin
toimenpiteisiin siellä on ryhdytty. Taysissa tehdystä hoidosta saadaan
hoitopalaute ja hoito-ohjeet sähköisesti suoraan kaupungin
terveystietojärjestelmään.
Koska asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto vaatii henkilökunnalta
alkuvaiheessa totuttelua ja opettelua, saattaa palvelu ajoittain hidastua.
Syksyllä neuvolat, kouluterveydenhuolto ja Koukkuniemen vanhainkoti ottavat
uuden Pegasos-järjestelmän käyttöönsä ja vuoden alussa on kotihoidon vuoro.

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
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Tuula Ala-Honkola 5.6.2003
Matkojenyhdistelykokeilu sai myönteistä palautetta
Vammaispalvelulain nojalla myönnettyjen kuljetusten yhdistelyä on
Tampereella kokeiltu viime vuoden syyskuun alusta lähtien. Alkuvaiheen
vaikeuksien jälkeen kokeilu on lähtenyt suhteellisen hyvin käyntiin, todetaan
matkojenyhdistelykokeilusta tehdyssä väliraportissa, jota esitellään sosiaali- ja
terveyslautakunnalle 10.6.
Kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä matkojenyhdistelystä
Internetissä olevassa valmistelufoorumissa eli Valmassa tiistaihin 10.6. kello
12 saakka. Valmistelufoorumi on Tampereen kaupungin kotisivulla osoitteessa
www.tampere.fi/osallistu/valma
Palautetta matkojenyhdistelykokeilusta on kerätty mm. lomakkeiden ja
palvelupuhelimen välityksellä koko sen kahdeksan kuukauden ajan, jonka
MYK-keskus on toiminut. Maaliskuussa 2003 lähetettiin 800 satunnaisesti
valitulle kuljetuspalveluasiakkaalle kysely, johon vastanneista 70 prosenttia oli
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kuljetuspalveluun. Tyytymättömien osuus oli
15 prosenttia.
Väliraportin mukaan vaikeudet kokeilun alussa johtuivat mm. uuden
toimintatavan opettelemisesta. Jonotusaikaan ja aikataulun pitämiseen
puututtiin muuttamalla mm. työvuoroja yhdistelykeskuksessa.
Matkojen määrä väheni
Yhdistelykokeilun käynnistyttyä kuljetusmatkojen määrä väheni ensimmäisenä
kuukautena 8,7% verrattuna edelliseen vuoteen. Tämän vuoden puolella
matkoja on tehty keskimäärin 5,5% vähemmän kuin vuosi sitten samaan
aikaan. Väliraportissa uskotaan, että todennäköisesti osa Kelan korvattaviksi
kuuluvista sairaudenhoitoon liittyvistä matkoista on jätetty tekemättä kokeilun
alettua.
Kustannusten osalta arvioidaan, että ilman kokeilua kuljetusmatkojen
nettokustannukset olisivat olleet noin 400 000 euroa suuremmat huhtikuun
2003 loppuun mennessä, jolloin kokeilu on ollut käynnissä 8 kuukauden ajan.
Laskennallinen säästö syntyy monesta tekijästä: matkamäärät ovat
vähentyneet, yhdistely on pienentänyt matkojen keskihintaa ja ohjeiden
vastainen matkojen teko on vähentynyt.
Kehittämistä jatketaan
Matkojenyhdistelyä vammaisten kuljetuspalveluissa kehitetään edelleen
asiakkailta ja palvelun tuottajalta saadun palautteen perusteella. Tämän
vuoden aikana on tarkoitus tehdä mm. kysely kuljettajille sekä miettiä
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matkojenyhdistelyä pyhäpäivinä. Selvitettäväksi tullee myös se, miten
palvelubussiliikenne kytketään muuhun yhdistelyyn.
Matkojenyhdistelykokeilu on kaksivuotinen. Yhdistelyn tavoitteena on saada
kasvavat kuljetuskustannukset hallintaan sekä kehittää kuljetusjärjestelmä,
joka palvelisi yhä kasvavia matkustajamääriä. Kuljetusmatkojen yhdistely on
käynnistynyt liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta useilla paikkakunnilla.
Tampereella Matkojen yhdistelykeskusta hoitaa Tampereen Aluetaksi Oy.
Vammaispalvelulain nojalla niin sanotun sote-kortin saaneet tilaavat taksin tai
palveluauton MYK-keskuksesta. Samalta suunnalta samaan aikaan lähteviä
kuljetuksia voidaan yhdistellä, jos asiakkaiden matkat ja aikataulut sopivat
yhteen. Yhdistelyn vuoksi kenenkään matkustamisaika ei saa kuitenkaan
kohtuuttomasti pidentyä.
Toukokuussa 2003 kuljetuspalvelussa oli 4 973 asiakasta.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 28.5.2003
Tarvikejakelun aukioloaika muuttuu Lielahdessa
Lielahden ja Lentävänniemen asukkaita palveleva aikuisneuvonnan
tarvikejakelu muuttaa aukioloaikaansa tuntia myöhemmäksi.
Lielahden terveysasemalla palveleva toimipiste on 1.6. alkaen auki
maanantaista perjantaihin kello 13-14. Tarvikejakelusta hoidetaan mm.
diabetes- ja sidetarpeiden jakelu sekä vaippatilaukset.
________
Lisätiedot: Lielahden terveysasema, kotisairaanhoito puh. 3144 4863
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 27.5.2003
Ympäristöasiat puhuttavat kansainvälisiä vieraita
Jussinkylän päiväkodin saksankielinen ryhmä saa ensi viikolla vieraita
Ranskasta, Puolasta ja Italiasta.
Vieraat ovat kansainvälisen EU-Sokrates Commenius-projektin jäseniä, jotka
tulevat pitämään viikon mittaista projektikokoustaan Tampereelle 1.-7.
kesäkuuta.
Kolmivuotiseen Ympäristötietoa kasvavalle sukupolvelle -projektiin kuuluu
Suomen edustajana Jussinkylän päiväkodin saksankielinen lastenryhmä.
Projektin ensimmäinen vuosi on omistettu kasveille.
-Takahuhdissa sijaitsevalle palstalle on Jussinkylän saksankielinen ryhmä
istuttanut erilaisia siemeniä. Palstaa hoidetaan säännöllisesti, ja syksyllä on
sadonkorjuun aika, projektivastaava Anja Pursiainen kertoo.
Toisena toimintavuonna tutustutaan tarkemmin ympäristössä eläviin eläimiin ja
kolmantena vuonna perehdytään jätehuoltoon, jätteiden lajitteluun ja
kierrätykseen.
Koko projektin ajan päiväkodit pitävät toisiinsa tiiviisti yhteyttä kirjein ja
sähköpostein.
Postin välityksellä kulkevat maasta toiseen lasten piirustukset, ruokareseptit,
kasvien siemenet kuin valokuvatkin. Koko projektin tarkoituksena on saada
luonnonsuojelu osaksi lapsen ja hänen perheensä arkipäivän toimintoja sekä
opettaa kunnioittamaan luontoa ja sen monimuotoisuutta.
Tampereella kansainmväliset vieraat tutustuvat projektikokoustensa ohessa
mm. Jussinkylän päiväkodin saksankielisen ryhmän luontoprojekteihin,
vierailevat Telkän päiväkodissa ja tutustuvat kaupungin nähtävyyksiin.
Projektikokoukseen osallistuu kymmenkunta vierasta.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 26.5.2003
Omalääkäripiireissä muutoksia läntisellä alueella
Pääsy läntisen alueen omalääkäreille helpottunee, kun palvelualueen
molemmat uudet omalääkärit ovat astuneet virkoihinsa.
Uusien lääkäreiden myötä osa Rahola-Pispalan lääkäriaseman asiakkaista
siirtyy asioimaan Pyynikin lääkäriasemalle, ja omalääkärin vaihdos on tiedossa
useille läntisen alueen asukkaille.
Tesoman lääkäriasemalle valittu uusi omalääkäri Kati Myllymäki on jo
aloittanut työnsä ja hänen asiakaspiiriinsä kuuluvat Virontörmänkadun ja
Epilänharjun alueen asukkaat.
Läntisen palvelualueen toinen uusi omalääkäri Arja Kotisaari ottaa virkansa
vastaan Pyynikin lääkäriasemalla kesäkuun alussa ja hänen potilaansa tulevat
Tahmelasta ja osasta Santalahden aluetta. Hänelle siirtyy myös nykyisten
omalääkäreiden asiakkaita.
Pyynikin lääkäriasemalla toiminut omalääkäri Kaarlo Heinänen on siirtynyt
lääkäriksi itäiselle palvelualueelle ja hänen tilallaan on aloittanut lääkäri
Marjukka Sutelainen.
Omaläkäripiireistä saa tietoa läntisen alueen lääkäriasemilta. Kesäkuussa
lääkäriasemilla on nähtävissä myös kartat uusista omalääkäripiireistä.

Sivun alkuun
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Tuula Ala-Honkola 21.5.2003
Uusien lääkärien myötä omalääkäripiirit muuttuvat
Kaupungin palkkaamien viiden uuden omalääkärin astuessa virkoihinsa
muuttuvat myös palvelualueiden omalääkäripiirit.
Käytännössä järjestely tietää sitä, että kuntalainen voi joutua hakemaan
palvelunsa toiselta lääkäriasemalta kuin aikaisemmin ja myös omalääkäri
saattaa vaihtua.
Itäistä aluetta eli Atalan, Kämmenniemen ja Linnainmaan lääkäriasemia
koskevat muutokset tulivat voimaan 19.5.2003 Kämmenniemen uuden lääkärin
aloittaessa työnsä.
Tammelakeskuksen ja muiden palvelualueiden omalääkäripiirit muuttuvat
lähikuukausien aikana sitä mukaan kuin uudet viranhaltijat ottavat virat
vastaan.
Uudet lääkärit sijoittuvat niihin toimipisteisiin, joissa on ollut eniten ruuhkia.
-Kämmenniemessä on ollut vaikein tilanne, koska lääkäriasemalla on toiminut
vain yksi lääkäri, kertoo palvelualueen ylilääkäri Timo Saaristo.
Asema on ollut välillä jopa suljettuna lääkärin poissaolojen ajaksi, koska
sijaista ei ole saatu. Jonot ovat olleet pitkiä ja asukkaat ovat joutuneet
menemään Hatanpään päivystysasemalle.
Itäisen palvelualueen uusi lääkäri on sijoitettu Kämmeniemen lääkäriasemalle,
koska Sorilan tai Atalan alueilta ei kaupungilla ole osoittaa toimintaan sopivia
tiloja.
Lääkärin vastuuväestöön kuuluvat Paarlahden ja Tampere-Jyväskylän tien
välisellä alueella asuvat Aitolahden ja Sorilan asukkaat.
Nämä henkilöt, jotka ovat aikaisemmin saaneet palveluja Atalan
terveysasemalta, joutuvat siis jatkossa tulemaan Kämmenniemen
terveysasemalle.
-Järjestely on saanut kielteistä palautetta, koska joidenkin asukkaiden
lääkärimatka pidentyy ja tuttu omalääkäri vaihtuu, sanoo ylilääkäri Saaristo.
Hänen mielestään myönteinen asia on kuitenkin se, että palvelu paranee ja
jonotusajat lyhenevät. Myös Linnainmaan ja Atalan terveysasemien
vastuualueilla tapahtuu muutoksia.
Osa Valjakonkadun ja Liinakonkadun alueen asukkaista saa jatkossa
palvelunsa Atalan lääkäriasemalta.
Uuden omalääkärin nimen saa ajanvarauksesta lääkärinaikaa tilatessa.
Tampereen kaupungin Internet-sivulla ollut omalääkärihaku on poistettu
tilapäisesti käytöstä kaupungin uudistaessa Internet-sivustoaan. Muuttuvien
alueiden myötä tehdään syksyllä 2003 myös kotihoidon, koulujen ja
neuvoloiden palveluihin muutoksia, joista tiedotetaan myöhemmin.
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Telkän päiväkoti sai omaksi Vihreän lipun
Telkän päiväkoti Etelä-Hervannassa on saanut omakseen Vihreän lipun
tunnustuksena pitkäjänteisestä ja vahvasta sitoutumisesta
ympäristökasvatukseen.
Vihreä lippu on osa kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n
Eco-schools-ohjelmaa, jota Suomessa tukevat mm. opetusministeriö ja
ympäristöministeriö. Suomessa ohjelmasta vastaavat Suomen
Ympäristökasvatuksen Seura ry ja Pidä Saaristo Siistinä ry.
Telkän päiväkoti on osallistunut ohjelmaan vuodesta 1999 ja sai nyt
kolmannen osallistumisjaksonsa jälkeen pysyvän oikeuden Vihreän lipun
käyttöön. Toinen samaan saavutukseen yltänyt päiväkoti löytyy Vantaalta.
Ohjelma edellyttää mm. jokavuotisen toimintasuunnitelman laatimista
ympäristöasioista.
-Telkässä ympäristökasvatus lähtee lasten omista mielenkiinnonkohteista,
kertoo päiväkodin johtaja Anne Liimola. Viime keväänä teemaksi valittiin
lähiympäristö, ja sen merkeissä päiväkodin esiopetusryhmä rakensi
jätemateriaaleista pienoiskoossa olevan Etelä-Hervannan, jossa myös jokaisen
eskarilaisen oma koti on näkyvissä.
Pienempien, 3 - 5-vuotiaiden lapsiryhmissä oltiin puolestaan kiinnostuneita
Hervannan kirjastosta ja lähiympäristön leikkipuistoista sekä vanhasta ja
uudesta paloasemasta.
Erillisten teemojen lisäksi Telkän lapset retkeilevät ahkerasti mm. läheisessä
Suolijärven metsässä. Sieltä lapsiryhmät ovat valinneet omat metsäpalstansa,
jossa he käyvät seuraamassa vuoden kiertoa vähintään kerran viikossa.
Kaikkiaan kansainvälisessä Vihreä lippu -ohjelmassa on Suomessa mukana jo
lähes 140 päiväkotia, koulua ja oppilaitosta. Maailmalla Vihreitä lippuja liehuu
25 eri maassa.
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Pakolaisperheitä autetaan oman elämän haltuunottoon
Tampereen kaupunki on Euroopan pakolaisrahaston tukemana aloittanut
hankkeen, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa arkipäivän käytännön asioista
kaupunkiin muuttaneille pakolaisperheille ja auttaa heitä täten ottamaan vastuu
omasta elämästään.
Projektiin on valittu 15 perhettä eri puolilta kaupunkia: Tesomalta,
Lentävänniemestä, Annalasta ja Kaukajärveltä. Ensi vuoden helmikuuhun
saakka kestävä projekti on sangen käytännönläheinen. Sen puitteissa
järjestetään maahanmuuttajaperheille koulutusta, opintopiirejä ja kerhoja sekä
ohjataan käyttämään alueen palveluita ja harrastusmahdollisuuksia.
Useimmat hankkeeseen valituista perheistä ovat monilapsisia.
-Perheen aikuiset, erityisesti äidit eivät tunne suomalaista elämäntapaa ja siitä,
miten täällä voi lasta kasvattaa, sanoo projektikoordinaattori Maija Heino
Tampereen kaupungin ulkomaalaistoimistosta.
Vanhemmat eivät esimerkiksi tiedä sitä, minkälaiset roolit kodeilla,
päiväkodeilla ja kouluilla on lastenkasvatuksessa.
Tietämättömyys saattaa aiheuttaa ristiriitoja myös perheen sisällä. Lapsia ja
nuoria, erityisesti tyttöjä, ei kannusteta harrastuksiin eikä heidän anneta olla
tekemisissä muiden samanikäisten kanssa.
- Roolit perheessä kääntyvät helposti päälaelleen. Lapset painostavat
vanhempiaan ja vanhemmat puolestaan pyrkivät tasoittamaan tilannetta
lahjoilla, joiden hankkimiseen heillä ei olisi varaa, Maija Heino toteaa.
Elämänhallintaa yhteistyöllä -projekti on aloitettu kartoittamalla
pakolaisperheiden ajatuksia. Samalla on luotu yhteistyökanavia kohdealueilla
toimivien viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
Mirja Heinon mukaan projekti pyrkii luomaan maahanmuuttajien tueksi pysyviä
ja toimivia käytäntöjä, jotka sisältävät sekä koulutusta että omaehtoista
toimintaa.
Tampereen kaupungin ulkomaalaistoimiston lisäksi projektissa ovat mukana
TE-keskus, työvoimatoimisto sekä kaupungin eri toimintayksiköt.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
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Tuula Ala-Honkola 8.5.2003
Valmistelufoorumi kysyy mielipiteitä neuvolatoiminnasta
Valtuustoaloite neuvolatoiminnan lisäresursseista nousee ensimmäiseksi
sosiaali- ja terveyslautakunnan lista-asiaksi, johon kuntalaiset voivat sanoa
mielipiteensä uuden sähköisen valmistelufoorumin eli Valman välityksellä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee valtuustoaloitetta kokouksessaan
keskiviikkona 14. toukokuuta, ja keskusteluun asia nostetaan perjantaina 9.5.
Valtuustoaloitteen pohjana on tieto, jonka mukaan Taysin synnytysosaston
vuodepaikkojen määrää ollaan vähentämässä. Järjestely tietää paineita
kaupungin neuvolatoimintaa kohtaan.
Valtuustokyselyyn vastannut vastaava ylilääkäri Erkki Lehtomäki toivoo, että
kuntalaiset esittäisivät valmistelufoorumin kautta ehdotuksia siitä, miten
kaupunki parhaalla mahdollisella tavalla pystyisi palvelemaan synnytyksen
jälkeen kotiutettuja äitejä ja heidän lapsiaan.
Kaupunkilaiset voivat esittää mielipiteensä asiasta ja osallistua sen
synnyttämään keskusteluun täyttämällä kaupungin verkkosivuilla olevan
lomakkeen. Mielipiteet menevät suoraan luottamushenkilöiden ja virkamiesten
sähköposteihin. Valman osoite on www.tampere.fi/osallistu/valma
_______________________
Lisätiedot: kaupunginsihteeri Pekka Kivekäs, puh. 314 66754,
0400 760 620
suunnittelija Eija Uurtamo, puh. 3146 6209
Sivun alkuun
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Tuula Ala-Honkola 8.5.2003
Päivähoidon strategiaa esitellään kuntalaisille
Tampereen kaupungin päivähoidon strategiaa ”Hei, tuuks sää leikkii mun
kans!” esitellään kuntalaisille neljässä tilaisuudessa eri puolilla kaupunkia.
Strategiaa laadittiin viime vuonna, jolloin myös vanhempien näkemyksiä
kuultiin päivähoidon kehittämisestä. Miten vanhempien toiveet on kirjattu
vuoteen 2012 yltävään strategiaan, siitä kerrotaan ensimmäisen kerran
tiistaina 13.5. klo 18.00 Raholan päiväkodissa (Jurvalankatu 3).
Muut tilaisuudet ovat keskiviikkona 14.5. Linnainmaan päiväkodissa
(Hannulankatu 8), maanantaina 19.5. Maijalanpuiston päiväkodissa
(Ylioppilaankatu 6-8) ja keskiviikkona 21.5. kaupunginkirjasto Metson
luentosalissa 1. Kaikki tilaisuudet alkavat kello 18 ja kestävät puolisentoista
tuntia. Päiväkoteihin on varattu lastenhoitomahdollisuus siltä varalta, että
perheen pienimpiä tulee vanhempien mukana tilaisuuteen.
___________
Lisätiedot: suunnittelija Sari Mäntylä, puh. 3147 7121
suunnittelija Vesa Komonen, puh. 233 7306
Sivun alkuun
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Tuula Ala-Honkola 6.5.2003
Vehmaisten päiväkoti täyttää 50 vuotta
Tampereen vanhimpiin päiväkoteihin lukeutuva Vehmaisten päiväkoti viettää
torstaina 8.5. 50-vuotisjuhliaan työn merkeissä.
Alkujaan 30-paikkainen lastentalo on nykyään 112 lapsen päiväkoti, jossa on
myös kaksi esikouluryhmää. Henkilökuntaa on 21.
Vehmaisten lastentalo aloitti toimintansa Seimenkadun varrelle rakennetussa
uudisrakennuksessa maaliskuussa 1953. 50 vuoden aikana tiloihin on tehty
pari isompaa remonttia ja muutama pienempi korjaus.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Terveydenhuollon neuvova puhelin opastaa myös sars-epäilyissä
Sars-keuhkokuume-epäily on saanut muutaman ulkomaanmatkalta palanneen
tamperelaisen kääntymään tautioireineen Hatanpään päivystysaseman
puoleen. Molemmat epäilyt on tutkimuksissa todettu aiheettomiksi.
Hatanpään päivystysasemalta korostetaan, etteivät sellaiset potilaat, jotka
epäilevät saaneensa ulkomaanmatkalla sars-tartunnan tulisi päivystysasemalle
tai lääkäriasemalle, vaan pysyisivät kotonaan ja soittaisivat terveyspalvelujen
neuvontanumeroon 10023 saadakseen lisäohjeet. Matkapuhelimista
soitettaessa numero on 0600 92 323.
Terveyspalvelujen neuvontanumeroissa työskentelevillä sairaanhoitajilla on
erikoisohjeet sarsin varalle.
Neuvontanumero palvelee joka päivä kello 7-22. Muuna aikana voi soittaa
Hatanpään päivystysaseman numeroon 3147 3300.
Endeemiset alueet ovat tämän hetken tilanteen mukaan Kiinan Honkong ja
Peking, Gunandongin ja Shanxin maakunnat sekä Singapore ja Kanadan
Toronto.
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Viisi uutta omalääkäriä aloittaa työnsä tänä vuonna
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi palkkaa tänä vuonna viisi uutta
omalääkäriä, joista läntinen ja itäinen palvelualue saavat kaksi uutta lääkäriä ja
eteläinen alue yhden. Tällä hetkellä kaupungin palkkalistoilla on 69
omalääkäriä.
Virkojen lisäämisellä pyritään siihen, että kuntalainen pääsisi omalääkärinsä
vastaanotolle kahdeksan vuorokauden sisällä yhteydenotosta.
Läntisellä palvelualueella jonotusajat vaihtelevat tällä hetkellä viikosta neljään
viikkoon, itäisellä alueella potilaan on odotettava vastaanottoaikaa vähintään
kaksi viikkoa, jopa kuukauden. Myös osalle eteläisen alueen lääkäreistä jonot
ovat pitkät.
Perusterveydenhuollon vastaava ylilääkäri Erkki Lehtomäki sosiaali- ja
terveystoimesta uskoo, että viiden uuden lääkärin tulo korjaa hiukan nykyistä
ruuhkatilannetta, mutta ei poista jonotusta. Samaa mieltä ovat palvelualueiden
ylilääkärit.
Lääkärien sijaispula tuottaa myös ongelmaa. Uusien lääkärien myötä
jonotilanne saattaisi helpottua, mutta kun lääkäri sairastuu, on lomalla tai
koulutuksessa, hänelle ei löydy sijaista ja jonot pysyvät entisenlaisina.
- Tampere tarvitsisi noin sata omalääkäriä, jotta se saavuttaisi valtakunnallisen
tavoitteen eli sen, että kuntalaiset pääsisivät omalääkärin vastaanotolle kolmen
vuorokauden sisällä yhteydenotosta, toteaa vastaava ylilääkäri Erkki
Lehtomäki.
Sosiaali- ja terveystoimi aikoo esittää myös tulevien vuosien talousarvioihin
uusia omalääkärivakansseja.
Uusien omalääkärien astuessa virkoihinsa palvelualueiden omalääkäripiirit
muuttuvat. Kuntalaiset saavat myös varautua siihen, etteivät saa pitää nykyistä
lääkäriään.
Läntisellä alueella Tesoman terveysasemalla uusi omalääkäri aloittaa työnsä
toukokuun alussa ja Pyynikin terveysasemalla kesäkuun alussa.
Itäisellä alueella Kämmenniemen lääkäri tulee töihin 19.5. ja
Tammelakeskuksen lääkäri 1.11.
Eteläinen alue saa uuden lääkärinsä elokuun alussa. Lääkäri sijoittuu
Hatanpään lääkäriasemalle.
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Lasten teatterikevät valtaa päiväkodit
Tampereen kaupungin päivähoito järjestää 22.4.- 4.5. Lasten teatterikevät
-tapahtuman, johon kutsutaan kaikki kaupungin päivähoidossa ja
perhepäivähoidossa olevat lapset hoitajineen.
Tapahtuma pidetään nyt toista kertaa, ja sitä ovat olleet suunnittelemassa ja
toteuttamassa kaupungin päivähoidon työntekijät ja päivähoitajat lapsineen.
Pääjuhla on Tampere-talon isossa salissa tiistaina 22.4. klo 13.30. Pääjuhlan
ohjelma koostuu lähinnä lasten musiikki- ja tanssiesityksistä.
Perjantaina 25.4. klo 10 lähtee Veturitorilta teatterintekijöiden kulkue
Hämeenkatua pitkin kohti Vanhan kirjastotalon puistoa, jossa lapsia odottaa
yllätysvieras.
Lasten teatterikevään ohjelmaan kuuluu myös päiväkotien omia
teatteriesityksiä 28.- 30.4.
Galleria Vaahterassa, Makasiininkatu 14, on esillä lasten tuotoksia projektin
vaiheista. Näyttely on avoinna 1.- 4.5. klo 12-16.
Sivun alkuun
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Tuula Ala-Honkola 10.4.2003
ISS Suomi Oy vetäytyy Tampereella vanhusten asumispalvelujen
tuottamisesta
ISS Suomi Oy on ilmoittanut vetäytyvänsä vanhusten asumispalvelujen
tuottamisesta Elämän puun ja Kaukaharju II:n palvelutaloihin Tampereella.
Toiminta taloissa pyritään kuitenkin alkamaan suunnitellussa aikataulussa.
Sosiaali- ja terveystoimi on valinnut hankintalainsäädännön mukaisesti
palvelujen tuottajiksi kokonaistaloudellisesti toiseksi edullisimman tarjouksen
tehneet osapuolet eli Elämän puuhun Kristillinen palvelukotiyhdistys Elämän
puu ry:n ja Kaukaharju II:een Engel Palvelut Oy:n.
ISS Suomi Oy valittiin palvelujen tuottajaksi muutama viikko sitten
päättyneessä tarjouskilpailussa. Kaupan perumista yhtiö perustelee yhtiön
sisäisellä kansainvälisellä päätöksellä. Sen mukaan ISS Suomi Oy keskittyy
tuottamaan yksityisille sekä julkiselle sektorille kiinteistö- ja toimitilapalveluihin
perustuvia palvelukokonaisuuksia, eikä palveluvalikoimaan kuulu
vanhustenhuolto.
ISS Suomi Oy:n puolesta asiasta tiedottaa yhtiön toimitusjohtaja Matti
Kyytsönen.
Kaukaharju II:n ja Elämänpuun asumispalveluita koskeva tarjouskilpailu oli
laatuaan ensimmäinen Tampereella. Kilpailuttaminen perustui valtioneuvoston
raha-automaattiyhdistysavustuksia koskevaan päätökseen, jonka mukaan RAY
antaa näiden palvelutalojen rakentamiseen investointiavustusta sillä ehdolla,
että asumispalvelut kilpailutetaan.
Toukokuussa valmistuvan Kaukaharju II:n kiinteistön omistaa Tampereen
Vanhustenpalveluyhdistys ry. ja kesäkuussa Jankaan valmistuvan
Elämänpuun kiinteistön Kristillinen palvelukotiyhdistys Elämän puu ry.
Kaupunki ostaa asumispalvelut kiinteistöihin. Taloissa on yhteensä 104
asuntopaikkaa.
Toiminta alkaa Kaukaharju II:ssa aikaisintaan 1.5. ja Elämän puussa
aikaisintaan 1.6.
Sivun alkuun
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Tuula Ala-Honkola 21.3.2003
Vanhusten palvelut tarvitsee uusia vakansseja jatkossakin
Sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palveluihin palkataan tänä vuonna lähes
130 uutta työntekijää, joista suurin osa sijoittuu Hatanpäänpuiston ja Kaupin
sairaaloihin sekä Koukkuniemen vanhainkotiin.
Jotta henkilöstömitoitus sekä kotihoidossa että laitoshoidossa saataisiin
nousemaan valtakunnallisen suosituksen mukaiseen keskivertotasoon,
tarvittaisiin vanhusten palveluihin Tampereella seuraavan viiden vuoden
aikana vielä 74 vakanssin lisäys vuosittain.
Vakansseista runsas puolet olisi sijoitettava kotihoitoon.
Tällä hetkellä 75 vuotta täyttäneistä tamperelaisista 10,1 prosenttia on
säännöllisen kotihoidon piirissä ja 65 vuotta täyttäneistä 5,3 prosenttia.
Tavoitteena on, että viiden vuoden kuluttua 12 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä
saa säännöllistä kotihoitopalvelua. Vanhusten palvelut on saanut mm.
Länsi-Suomen lääninhallitukselta parikin viranomaispäätöstä, joissa pyydetään
kiinnittämään huomiota henkilöstömitoituksen riittämättömyyteen. Myös
Hämeen työsuojelupiiri on kiinnittänyt huomiota samaan asiaan.
Vanhusten palvelut on laatinut henkilöstömitoituksen viisivuotisohjelman, jonka
se on esitellyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle tulevan päätöksenteon
pohjaksi.
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ISS Suomi Oy tarjouskilpailun voittajaksi asumispalveluiden tuottajana
Tampereen kaupunki on ensimmäistä kertaa kilpailuttanut vanhusten
asumispalvelut kahteen uuteen kohteeseen eli Elämän puun palvelutaloon ja
Kaukaharju II:een. Taloihin tulee yhteensä 104 asuntopaikkaa ja palvelut niihin
tuottaa tarjouskilpailun voittanut ISS Suomi Oy. Palvelutalot valmistuvat kesän
kynnyksellä.
Kaupunki hankkii palvelut molempiin taloihin kolmen vuoden sopimuskaudeksi.
Koko hankinnan arvo on noin miljoona euroa vuodessa. Kaupunki käyttää
vanhusten asumispalvelujen ostoon vuosittain kaikkiaan noin 6 miljoonaa
euroa.
Tarjouskilpailu juontaa juurensa valtioneuvoston
raha-automaattiyhdistysavustuksia koskevaan päätökseen, jonka mukaan RAY
antaa koko Suomessa investointiavustusta viiden uuden palvelutalon
rakentamiseen sillä ehdolla, että näissä kohteissa tarjottavat palvelut
kilpailutetaan. Kaksi näistä kohteista sijaitsee Tampereella.
-Suomen muut kunnat ovat odottaneet mielenkiinnolla tarjouskilpailumme
tulosta, koska on kyse mittavista rahasummista ja myös siitä, miten mitataan
kokonaistaloudellisesti edullisinta laadun ja hinnan suhdetta
asumispalveluissa, toteaa projektipäällikkö Jorma Lehtisaari sosiaali- ja
terveystoimen sisäisistä palveluista.
Kaupunki ostaa asumispalvelut
Tampereen kaupunki ei tuota itse vanhusten asumispalveluita, vaan ostaa ne
yhteisöiltä ja yhdistyksiltä. Tällä hetkellä kaupungilla on ostopalvelusopimus
yhteensä 372 asuntopaikasta, jotka sijaitsevat 10 palvelutalossa. Näitä
palvelutaloja ylläpitää ja niiden palveluista vastaa kuusi eri yhdistystä.
Lisäksi kaupunki avustaa jatkuvasti kahdeksaa yhdistysten ylläpitämää
palvelutaloa, joissa on yhteensä 340 asuntopaikkaa.
Toukokuussa toimintansa aloittavan Kaukajärvi II:n kiinteistön omistaa
Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry ja talo sijaitsee nykyisen Kaukaharjun
palvelutalon yhteydessä Kaukajärvellä.
Kesäkuussa valmistuvan Elämänpuun kiinteistön omistaa Kristillinen
palvelukotiyhdistys Elämän puu ry ja talo valmistuu Jankaan.
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Tuula Ala-Honkola 19.3.2003
Tampereen päivähoidon esiopetus pääsi kansainväliseen tutkimukseen
Kolme tamperelaisten päiväkotien esiopetusryhmää on mukana
kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa paneudutaan opetussuunnitelmiin sekä
haetaan vastausta kysymykseen kouluopetuksen oikeasta
aloittamisajankohdasta. Vertailumaina ovat Englanti, Tanska ja Suomi ja
vertailukohteena on 6-vuotiaiden opetus.
Tutkimusta johtaa Englannin Office of Standards in Education (OFSTED). Sen
edustajat saapuvat ensi viikolla Tampereelle tekemään havainnointeja ja
haastatteluja Kämmenniemen, Telkän ja Ilmarin päiväkoteihin. Tampereen
lisäksi tutkimuksessa on mukana viisi esiopetusryhmää lähikunnista.
Englantilaisten kiinnostuksen suomalaista esiopetusta kohtaan herätti vuonna
2000 tehty tutkimus, jossa vertailtiin 15-vuotiaiden koululaisten lukutaitoa
OECD-maissa. Suomalaislasten lukutaito nousi vertailumaiden kärkeen, kun
taas esimerkiksi Iso-Britanniassa tuloksissa jäätiin keskitason alapuolelle.
-Tutkimusta valmisteleva työryhmä vieraili Tampereella viime syksynä, ja se
kiinnitti heti huomion siihen tapaan, jolla kieltä esiopetusryhmissä lähestytään,
kertoo kasvatustoiminnanohjaaja Riitta Hannelius Tampereen kaupungin
päivähoidosta.
Iso-Britanniassa lapset opetetaan lukemaan, kun taas Suomessa
oppimisympäristö tehdään sellaiseksi, että se herättää lapsen kiinnostuksen
kieleen. Lapsille luetaan paljon, heidän kanssaan leikitään erilaisia kielileikkejä,
ja oppiminen tapahtuu leikin ohessa.
-Toinen merkittävä seikka oli se, että kaikilla esiopetusryhmissä
työskentelevillä on ammattitutkinto, sillä Englannissa kouluttamattomien
avustajien määrä kasvatus- ja opetustehtävissä lisääntyy tutkijoiden mukaan
jatkuvasti, Riitta Hannelius toteaa.
Englannista saapuva tutkimusryhmä viettää yhdessä esikouluryhmässä yhden
päivän. Lasten tarkkailun ohella ryhmän jäsenet haastattelevat päiväkodin
johtajaa, esiopetusryhmän opettajaa ja muutamia lasten vanhempia.
Tutkimustuloksista raportoidaan syksyyn mennessä.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
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2000 päivähoitopaikkaa haussa Tampereella
Tampereella vapautuu ensi syksynä esikouluun siirtyviltä lapsilta noin 2 000
päivähoitopaikkaa. Paikat tulevat uusien lapsien haettaviksi maaliskuun 14.
päivä. Haku koskee päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja leikkitoimintaa.
-Tampereella kaikki hakijat saavat hoitopaikan, lupaa
kasvatustoiminnanohjaaja Sari Salomaa-Niemi kaupungin
päivähoitotoimistosta.
Tampereella on noin 7 800 hoitopaikkaa, joista kunnallisessa päivähoidossa ja
perhepäivähoidossa on 7100 paikkaa ja ostopalvelupäivähoidossa 250
paikkaa. Lisäksi yksityisen hoidon tuella järjestetään hoitoa noin 760 lapselle.
Päivähoidon saatavuudesta tehdään vuosittain kysely, joka esimerkiksi viime
vuonna osoitti, että lähes 82 prosenttia hakijoista sai ensisijaisesti toivomansa
hoitopaikan. Kokonaisuudessaan päivähoidon järjestäminen sai
tamperelaisvanhemmilta kiitettävän arvosanan.
Kaksi uutta leikkitoimintakeskusta
Erkkilän ja Hennerin päiväkodit muuttuvat syksyllä leikkitoimintakeskuksiksi.
Sari Salomaa-Niemen mukaan näissä keskuksissa yhdistetään eri taiteenaloja
eli musiikkia, kuvataidetta ja teatteria. Erkkilän toimipisteessä painottuu
musiikki ja teatteri ja Hennerissä musiikki, kuvataide ja nukketeatteri. Lisäksi
näissä keskuksissa järjestetään kerhoja ja kurssimuotoista taidetoimintaa.
Leikkitoimintakeskukset on tarkoitettu sekä päivähoitolapsille että kotona
oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Leikkitoiminnan kerhoihin haetaan
normaalin päivähoitohaun yhteydessä. Lomakkeita ja ohjeita päivähoitoon
hakeutumisesta saa kaikista päiväkodeista ja sosiaali- ja terveystoimen
toimipisteistä sekä kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta www.
tampere.fi.Hakemukset palautetaan päiväkotiin viimeistään 28.3.
Lisätiedot: kasvatustoiminnanohjaaja Sari Salomaa-Niemi
puh. 3147 7611, 050 345 1168
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
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Tuula Ala-Honkola 17.2.2003
Perhepäivähoitoon ollaan tyytyväisiä
Tamperelaiset vanhemmat ovat tyytyväisiä lastensa saamaan
perhepäivähoitoon olipa kyse kunnallisesta tai yksityisestä hoitopaikasta.
Parannettavaa löytyy lähinnä tiedonkulusta. Vanhemmat toivovat, että
perhepäivähoitajat kertoisivat heille nykyistä enemmän lapsista tekemistään
havainnoista.
Vanhemmat olisivat myös halukkaita osallistumaan perhepäivähoidon
toiminnan suunnitteluun.
Tampereella tehtiin viime vuonna perhepäivähoitajille ja perhepäivähoidossa
olevien lasten vanhemmille kysely, jossa kartoitettiin perhepäivähoidon
kehittämiskohteet.
Tampereella on tällä hetkellä noin 300 perhepäivähoitajaa, joista puolet on
yksityisiä. Lapsia perhepäivähoidossa on noin tuhat.
-Perhepäivähoitoa pidetään yleisesti laadukkaana, toteaa suunnittelija Sari
Mäntylä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Laadukkuudesta
kertoo mm. se, että lapset tulevat mielellään perhepäiväkotiin ja osallistuvat
innolla sen toimintaan. Kehittämiskohteiksi nousivat mm. kasvun kansion
ottaminen käyttöön myös perhehoidossa, lasten vanhempien yhteiset
tapaamiset sekä yhteistyön kehittäminen perhepäivähoitajien ja päiväkotien
välillä.
___________
Lisätiedot: suunnittelija Sari Mäntylä, perhepäivähoito, puh. 3147 7121
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 17.2.2003
Kotiutusosasto kannustaa omatoimisuuteen
Kaupin sairaalassa aloitti viime syksynä toimintansa kotiutusosasto, joka
tarjoaa kodinomaiset puitteet sairaalasta pois pääsyä odottaville potilaille.
-Kotiutusosastolla potilaat ovat siihen asti kun esimerkiksi oman kodin
muutostyöt ovat valmistuneet, palveluasuntopaikka tai muut kotiutuksen
kannalta välttämättömät tukipalvelut ovat järjestyneet, kertoo osastonhoitaja
Marja-Leena Lindholm. Potilaat ovat osastolla viikosta neljään viikkoon.
Osastolla on 12 potilaspaikkaa, mutta tulevan remontin myötä paikkojen määrä
lisääntyy 16:een. Potilaat on sijoitettu yhden, kahden tai kolmen hengen
huoneisiin.
Ajatus kotiutusosaston perustamisesta syntyi siitä kokemuksesta, että
sairaalassa vanhukset laitostuvat hyvin nopeasti. Kotiutusosastolla potilaita
kannustetaan omatoimisuuteen ja jokainen harjaannuttaa kykyjensä ja
voimiensa mukaan erilaisia päivittäisiä taitoja. Tavoitteena on, että vanhus
selviytyy mahdollisimman itsenäisesti kotona tai muussa asumismuodossa.
Kotiutusosasto on sisustettu sairaalaosastosta poikkeavaksi ja siellä vallitsee
kodinomainen henki. Potilaat myös pukeutuvat pääsääntöisesti omiin
vaatteisiinsa.
Jokaisella potilaalla on omahoitaja ja lääkärinä toimii sama lääkäri, joka hoiti
potilasta Kaupin sairaalan osastollakin. Kotiutusosastolla on työssä kolme
sairaanhoitajaa, neljä perus- tai lähihoitajaa ja kaksi sairaalahuoltajaa.
______________________
Lisätiedot: Osastonhoitaja Marja-Liisa Lindholm, puh. 3147 3680
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 13.2.2003
Tampere pyrkii terveysneuvonnalla vähentämään diabetesriskiä
Tampere on ryhtynyt Suomen kuntien kärkijoukossa toteuttamaan ohjelmaa,
jonka tarkoituksena on terveysneuvonnan avulla vähentää kuntalaisten riskiä
sairastua diabetekseen. Koko Suomessa diabetes, varsinkin aikuisiän diabetes
yleistyy voimakkaasti, ja esimerkiksi Tampereella arvioidaan vuonna 2010
diabetesta sairastavan jo 10 000 henkilöä, kun vuonna 2001 luku oli 6 600
henkilöä. Myös diabeteksen esiasteiden esiintyminen on hälyttävän yleistä.
Tampereella keskitytään aluksi erityisesti ns. korkean riskin strategiaan eli
löytämään väestöstä diabetesta ja sen esiasteita sairastavat henkilöt.
Riskitestilomakkeen avulla seulotaan henkilöt, jotka ohjataan laboratorioon
kahden tunnin sokerirasituskokeeseen. Jos kokeissa löytyy viitteitä
diabeteksesta tai sen esiasteesta, neuvotaan potilas aikuisneuvonnan
vastaanotolle. Vastaanotolla hän saa ohjeita sellaisista
elämäntapamuutoksista, joilla diabetekseen sairastumisen todennäköisyyttä
voidaan vähentää. Tutkimuksissa on osoitettu, että jo varsin pienillä
elämäntapamuutoksilla sairastumisriski pienenee.
Diabeteksen ehkäisyohjelma käynnistettiin tämän vuoden alussa aikuisten
terveystarkastusyksiköissä ja 70-vuotiaiden terveystarkastuksissa ja se
laajenee myöhemmin terveyskeskuksen kaikkiin toimintoihin, myös
terveyskeskuslääkärien vastaanotoille. Tampereella on panostettu erityisesti
ehkäisevän toiminnan laaja-alaisuuteen ja systemaattisuuteen. Uutta on myös
se, että taudin diagnostiikkaa siirretään nyt ensimmäistä kertaa lääkäreiltä
hoitajille.
Moniammatillista yhteistyötä
Tampereella toteutettava diabeteksen ehkäosyohjelma pohjautuu vuonna 2000
valmistuneeseen valtakunnalliseen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon
kehittämisohjelmaan eli Dehkoon.
Tampereen terveyskeskuksessa on toiminut vuodesta 2000 lähtien
moniammatillinen työryhmä, joka on laatinut paikallisen toimintaohjelman
yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Diabetesliiton ja Diabetesyhdistysten
kanssa. Dehkossa ei ole kyse pelkästään diabeteksen ehkäisystä, vaan myös
sydän- ja verisuonisairauksien ja pitkällä tähtäimellä myös munuaissairauksien
ehkäisystä.
Lisätiedot: Ylilääkäri Timo Saaristo, Tampereen kaupunki, sosiaali- ja
terveystoimi, puh. 314 619
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Tuula Ala-Honkola 6.2.2003
Hervannan mielenterveystoimisto muuttaa
Hervannan mielenterveystoimisto muuttaa ensi viikolla eli viikolla 7 Hervannan
sosiaaliaseman entisiin tiloihin osoitteeseen
Lindforsinkatu 1. Muuton vuoksi toimisto on suljettuna maanantaista
perjantaihin 10.-14. helmikuuta.
Puhelinpäivystys pyritään hoitamaan muuttoviikolla mielenterveyskeskuksen
puhelinvaihteen kautta numerossa 314 715.
Hervannan mielenterveystoimiston puhelinnumerot pysyvät muuton myötä
entisinä.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 31.1.2003
Lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen
Päiväkodeissa annettava esiopetus on saavuttanut Tampereella suuren
suosion. Esiopetukseen hakeutuu noin 90 prosenttia niistä lapsista, jotka
aloittavat ala-asteen seuraavana lukuvuotena. Laki maksuttomasta
esiopetuksesta tuli voimaan vuonna 2001.
Parhaillaan ilmoitetaan esiopetukseen vuonna 1997 syntyneitä lapsia, jotka
lähtevät koulutielle syksyllä 2004. Maksutonta esiopetusta heille järjestetään
ensi syksyn ja seuraavan kevään aikana. Vuonna 1997 syntyneitä lapsia on
Tampereella pari tuhatta. Ilmoittautumisaika on helmikuun loppuun saakka ja
ilmoittautumispaikka on lähin päiväkoti.
Tampereella on yhteensä 86 päiväkotia, joissa lähes kaikissa toimii yksi tai
useampi esiopetusryhmä. Kaikille esiopetusta haluaville järjestyy paikka
lähipäiväkodista.
Esiopetusta lapset saavat neljä tuntia päivässä. Tärkeänä päämääränä
pidetään sitä, että lapsi oppii toimimaan ryhmässä. Myös mm. matemaattisia ja
kielellisiä taitoja harjoitellaan. Varsinaisia oppitunteja esiopetus ei sisällä, vaan
lapsi saa oppia leikissä ja muussa toiminnassa.
________________
Lisätiedot: päiväkodin johtaja Riitta Hannelius, puh. 050 345 0786
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
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Tuula Ala-Honkola 30.1.2003
Terveystietojärjestelmä nopeuttaa ja parantaa palvelua
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on ottamassa käyttöön asiakasja potilastietojen käsittelyssä uuden atk-järjestelmän, Pegasoksen, jonka avulla
tiedonkulku nopeutuu ja palvelu paranee.
Olennainen osa uutta järjestelmää on sähköinen potilaskertomus. Ajantasalla
olevat potilastiedot saadaan nopeasti tietokoneen ruudulle, kun ne paperisessa
muodossa on täytynyt tilata ja noutaa arkistosta.
Lääkäri myös näkee potilaskertomuksesta potilaalle tehdyt tutkimukset ja
niiden tulokset, joten päällekkäistä työtä ja tutkimuksia voidaan uuden
järjestelmän myötä vähentää. Ajantasainen tieto potilaasta kertoo mm.
mahdollisista allergioista ja estää esimerkiksi yhteensopimattomien lääkkeiden
määräämisen.
Uudella järjestelmällä on myös muita asiakaspalvelua parantavia etuja. Lääkäri
voi kirjoittaa sähköisiä lähetteitä ja konsultoida erikoislääkärin kanssa.
Tutkimustulokset saadaan sähköisesti ilman hidastavaa postinkulkua. Kun
asiakas soittaa puhelimella, hänen tietonsa ovat heti lääkärin luettavissa.
Uusi atk-järjestelmä mahdollistaa myös ajanvarauksen tehostamisen.
Terveystietojärjestelmän ottavat vähitellen käyttöön tuhannet sosiaali- ja
terveystoimen työntekijät. Kaikki potilastiedot eivät kuitenkaan näy kaikille
työntekijöille, vaan jokaiselle on määritelty käyttäjäoikeudet sen mukaan,
minkälaisia tietoja hän työssään tarvitsee.
Järjestelmän käyttöönoton suunnittelussa tietoturvan ja -suojan varmistaminen
on ollut keskeinen asia.
Vuoden 2004 loppuun mennessä terveystietojärjestelmä on käytössä
avoterveydenhuollossa, sairaaloissa, vanhainkodissa ja kotihoidossa.
Ensimmäisenä järjestelmän otti käyttöönsä viime marraskuussa Tullinkulman
työterveysasema.
Jatkossa järjestelmä mahdollistaa uudenlaisia työtapoja ja palvelumuotoja,
kuten esimerkiksi asiakkaan ja ammattilaisen välisen asioinnin Internetin
kautta.
Pegasos-terveystietojärjestelmän toimittaa Novogroup Oyj, ja se korvaa kolme
aiemmin käytettyä atk-järjestelmää.

Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
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Tuula Ala-Honkola 9.1.2003
Mielenterveyskeskuksen puhelinnumero muuttuu
Rautatienkadulla sijaitsevan kaupungin mielenterveyskeskuksen
puhelinnumero muuttuu tiistaina 14.1.
Uusi numero on 314 715. Uuden keskusnumeron kautta puhelut yhdistyvät
myös mielenterveyskeskuksen päiväsairaala yhteen ja kahteen.
Alueellisten mielenterveystoimistojen numerot pysyvät entisellään.
Sivun alkuun
Vuoden 2003 tiedotteet
Sosiaali- ja terveystoimi
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 7.1.2003
Nuorisopooli madaltaa nuoren hoitoon hakeutumisen kynnystä
Tamperelaiset 12-17-vuotiaat nuoret ja heidän vanhempansa saavat uuden
palvelukokonaisuuden kautta apua nuorten päihde-, huume- ja muihin
ongelmiin.
Metsolan ja Rauhaniemen perhetukikeskuksista on muodostettu
lastensuojelun sijaishuoltoon nuorisopooli, joka kartoittaa nuoren tilanteen
sekä auttaa ja ohjaa tarpeen mukaiseen jatkohoitoon. Nuorisopooliin saa
yhteyden mm. puhelinpäivystyksen, alueen sosiaalityöntekijän tai päihde- ja
sosiaalipoliklinikka Paussin välityksellä. Metsolan perhetukikeskus antaa
ympärivuorokautista tukea kriisitilanteissa.
-Tavoitteenamme on madaltaa nuoren ja perheen yhteydenottokynnystä sekä
tarjota asiantuntevaa apua mitä moninaisimmissa nuoria koskevissa
lastensuojelullisissa kysymyksissä, selvittää nuorisopoolin vetäjä,
perhetukikeskuksen johtaja Timo Ahonen.
Samalla pyritään hälventämään asiakkaiden tuntemaa pelkoa lastensuojelua ja
etenkin huostaanottoa kohtaan. -Paras tilannehan on, jos perhettä pystytään
auttamaan ilman nuoren laitossijoitusta. Jos siihen kuitenkin joudutaan
turvautumaan, on aina sen parempi, mitä nopeammin nuori pystyy palaamaan
kotiinsa, Ahonen painottaa.
Jos apua tarvitaan esimerkiksi perheväkivaltatilanteissa, Metsolan
perhetukikeskuksen päivystävä osasto tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa.
Sijaishuollon aikana kartoitetaan nuoren ja perheen tilanne ja tehdään
mahdollinen jatkohoitopäätös.
Rauhaniemen asiakaskunta
laajeni
Nuorisopoolin muodostamisen myötä pelkästään huumeongelmaisten nuorten
auttamiselle omistautunut Rauhaniemen huumepysäkki ja -poliklinikka on
lopettanut toimintansa.
Rauhaniemen asiakaskuntaa on laajennettu. Poliklinikka on korvattu avotyöllä
ja osastohoitoa annetaan kaikille syystä tai toisesta pysäyttävää apua
tarvitseville nuorille.
- Rauhaniemen ns. pysäkkiosasto tarjoaa lyhytkestoista, intensiivistä hoitoa,
jonka avulla pyritään katkaisemaan nuoren kierre ja riippuvuus liittyypä se
sitten päihteisiin tai esimerkiksi kuljeskeluun ja varastamiseen, Ahonen
selvittää. Nuoret ohjautuvat Rauhaniemen osastolle aina Metsolan
päivystysosaston kautta.
Apua löytyy
monelta suunnalta
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Nuorisopoolin asiakkaaksi voi hakeutua montaa väylää pitkin.
Pooliin kuuluvan, alueellista kenttätyötä tekevän Etsivä työn henkilökunta pyrkii
tavoittamaan ne nuoret, jotka eivät itse kykene hakemaan itselleen apua.
Rauhaniemen perhetukikeskuksen puhelinpäivystys neuvoo ja opastaa arkisin
kello 9-11 numerossa 3147 3770. Päihde- ja sosiaalipoliklinikka Paussi antaa
ensiapua kiireellisissä kriisitilanteissa. Ellei lyhytkestoisen ohjauksen ja
neuvonnan katsota riittävän, varsinaisen asiakaspäätöksen lastensuojelullisen
avotyön tai sijaishuollon aloittamisesta tekee aina joko alueen tai Paussin
sosiaalityöntekijä.
Timo Ahosen mukaan nuorisopoolin suurin etu on joustavuus, josta hyötyy
sekä asiakas että työntekijä.
-Nuoren hoitoon saadaan kokonaisvaltainen ote ja hoitosuhteelle jatkuvuutta,
vaikka nuori siirtyy hoitomuodosta ja -paikasta toiseen. Tarvittaessa perheen
omahoitaja voi kulkea rinnalla pidempään ja lähteä vaikka nuoren mukaan
tämän siirtyessä Metsolasta hoitojaksolle Rauhaniemeen, Ahonen sanoo.
____________________
Lisätiedot: Metsolan perhetukikeskuksen johtaja Timo Ahonen, puh. 358 4611
Sivun alkuun
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Perheneuvola aloittaa juhlavuoden lapsuudenmuistoilla
Tampereen kaupungin perheneuvola viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhliaan.
Juhlavuoden alkajaisiksi esitellään kaupungin keskusvirastotalon
näyttelyikkunassa tunnettujen tamperelaisten mieluisia lapsuudenmuistoja eli
leluja, valokuvia ja runoja.
Esillä on mm. kaupunginvaltuutettu, psykologi Pertti ”Veltto” Virtasen
”suurenmoinen vaikkei iso” Nalle Nimetön ja Kelan vakuutuspiirin johtajan
Anneli Tainan 60-luvun alussa saama muumi.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, sosiaalineuvos Sirkka Merikoski on
tuonut näyttelyyn 1940-luvulta peräisin olevat nuken ja nukenrattaat ja
valtuutettu, erityisnuorisontyön vastaava ohjaaja Asseri Nyberg ensimmäiset
kenkänsä.
Näyttelystä selviää myös, että valtuutettu, lääketieteen tohtori Päivi
Sillanaukeen lapsuudenaikaisiin mielilauluihin kuului ”Peipon pesä”.
Erityispalvelujen johtaja Ritva Zilliacus puolestaan kuunteli mielellään Immi
Hellénin runoa ”Iloinen tyttö”.
Näyttely on esillä keskusvirastotalon näyttelyikkunassa Puutarhakadun varrella
7.-27. tammikuuta. Perheneuvola järjestää juhlavuoden aikana asiakkailleen
pari yleisötapahtumaa ja juhlaseminaarin kutsuvieraille lokakuussa.
__________________
Lisätiedot: perheneuvolan johtaja Aila Engström, puh. 3147 5203
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Hervannan sosiaaliasema muuttaa
Hervannan sosiaaliasema muuttaa loppiaisen jälkeen kahdesta eri toimistosta
yhteen rakennukseen eli Hervannan Huollon entisiin tiloihin osoitteeseen
Lindforssinkatu 8. Sosiaaliasemalta saa työhuoneen myös kolme
lapsiperheiden eteläisen alueen kotipalvelunohjaajaa.
Muuton pitäisi olla ohi viimeistään torstaina 9. tammikuuta.
Uudessa sosiaalitoimistossa on tilaa noin 750 neliötä.
Puhelinnumerot sosiaaliasemalle ja lapsiperheiden kotipalvelunohjaajille
pysyvät entisinä.
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