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Tiivistelmä 
 Tässä raportissa tarkastellaan palvelukeskuksia osana vanhustenhuollon kokonaisuutta. 

Viitekehyksen tarkastelulle luo VTT:n Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamal-
lit -projektissa luotu kehämalli, jossa keskeistä on asukkaiden asuminen omissa kodeis-
saan palvelukeskuksen tarjoamien palvelujen turvin. 

Selvityksessä tarkastellaan erityisesti Tampereella sijaitsevan Pispan palvelukeskuksen 
kehittämisen näkökulmia. Näkökulmia haetaan paitsi kehämallista, myös vertailusta 
Helsingissä sijaitsevaan Kinaporin palvelukeskukseen. Pispaan on lähivuosina tulossa 
remontti ja myös kiinteistön myymistä on harkittu, joten ajankohta tarkastelulle on oi-
kea. 

Pispan palvelukeskuksessa asioivien vanhusten ikärakenne on nykyisiän hyvin korkea. 
Tarkastelussa keskeiseksi näkökulmaksi nouseekin tavoite ikärakenteen nuorentamises-
ta muun muassa uusia harrastusmahdollisuuksia luomalla ja mahdollisesti uusia asunto-
ja rakentamalla. Näin palvelukeskuksesta olisi mahdollista saada aikaan samankaltainen 
vireä palvelukeskus kuin Kinapori, jossa on saatu toimimaan myös vapaaehtoistyö ja 
joka toimii vilkkaana harrastus- ja kohtaamispaikkana. 

Pispan palvelukeskus sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, mutta keskusta-alueen ulko-
puolella. Sijainnissa ovat sen keskeiset vahvuudet ja heikkoudet. Toisaalta sijainti luo 
lähistöllä asuville vanhuksille mahdollisuuden nauttia luonnosta ja rauhallisesta ympä-
ristöstä. Toisaalta sijainti aiheuttaa sen, että palvelukeskuksessa ei voi vain pistäytyä 
kaupunkireissun yhteydessä, vaan sinne on varta vasten matkustettava. Tämä saattaa 
nostaa kynnystä palvelukeskuksessa asioinnille. 

 

 
 

3 



 

Sisällysluettelo 

1. Johdanto .......................................................................................................................6 

2. Palvelukeskuksen rooli vanhustenhuollon kokonaisuudessa.......................................7 
2.1 Palvelukeskus osana kuntien vanhustenhuoltoa.................................................7 
2.2 Kehämalli -asumisen ja palveluiden viitekehys .................................................9 

2.2.1 Kehämallin kehät .................................................................................10 
2.2.2 Kehien asunnot.....................................................................................11 
2.2.3 Solun ydin ............................................................................................12 
2.2.4 Asukkaiden välillä myös virtuaalinen yhteys ......................................13 

3. Pispan palvelukeskus .................................................................................................14 
3.1 Perustiedot ........................................................................................................14 

3.1.1 Väestö...................................................................................................14 
3.1.2 Asuntorakenne......................................................................................16 
3.1.3 Tilat ja toiminnot..................................................................................16 
3.1.4 Kotilinnasäätiön asunnot......................................................................17 
3.1.5 Lähistön kerrostaloasunnot ..................................................................17 

3.2 Palvelutalon käyttäjät .......................................................................................18 
3.2.1 Pispan palvelukeskuksen käyttäjät.......................................................18 
3.2.2 Palvelukeskusten käyttäjien profilointia ..............................................21 
3.2.3 Yleiset asiakastoiveet ja kehittämistarpeet...........................................21 

4. Vertailu Helsingin Kinaporiin....................................................................................22 
4.1 Yleistä Helsingin kaupungin vanhusten palveluista.........................................22 
4.2 Tilat ja toiminnot ..............................................................................................24 

4.2.1 Kinaporin palvelukeskus......................................................................25 
4.2.2 Kinaporin palvelutalo...........................................................................27 
4.2.3 Päivätoiminta........................................................................................28 

4.3 Palvelutalon käyttäjät .......................................................................................28 
4.3.1 Kinaporin palvelutalon käyttäjät ..........................................................28 
4.3.2 Hyvät kokemukset sekä kehittämistarpeet ...........................................29 

4.4 Eroja ja yhtäläisyyksiä......................................................................................29 

5. Pispan uusi palvelukeskus..........................................................................................31 
5.1 SWOT...............................................................................................................31 
5.2 Kehittämisajatuksia ..........................................................................................32 

5.2.1 Asiakkaiksi myös nuorempia ...............................................................32 
5.2.2 Ilta- ja viikonloppuaukiolo mahdolliseksi............................................33 
5.2.3 Tietotekniikka yhteisöllisyyden tueksi.................................................33 

4 



 

5.2.4 Uudisrakentamalla uutta asiakaskuntaa ...............................................34 
5.2.5 Toimivat kuljetuspalvelut.....................................................................34 
5.2.6 Neuvonta ja kodin kunnossapitopalvelut .............................................34 

5.3 Tarjolla olevien avustusten myöntämismahdollisuudet ...................................35 
5.4 Lopuksi .............................................................................................................36 

Lähteet .............................................................................................................................37 

 
 

5 



 

1. Johdanto 
Tämä osatutkimus on osa Tulevaisuuden senioriasuminen – tutkimuskokonaisuutta. 

Käsillä olevan osatutkimuksen tavoitteena on pohtia, miten vanhusten palvelukeskus tai 
muu vastaava vanhuksia palveleva keskittymä voisi toimia ympäröivän asutuksen kes-
keisenä toiminnallisena keskittymänä siten, että se mahdollisimman hyvin voisi tukea 
vanhusten itsenäistä asumista omassa kodissaan. 

Ensimmäiseksi tuodaan esille vanhusten palvelukeskusten rooli kaupungin vanhusten-
palvelujen kokonaisuudessa. Case – tarkastelun kohteena on Tampereen Pispan palve-
lukeskus, jonka yhteydessä sijaitsee kaupungin omistaman Kotilinnasäätiön hallin-
noimia vuokra-asuntoja. Perustiedot kohteesta ja lähiympäristön asutuksesta käsitellään 
tarkemmin. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Tulevaisuuden senioriasuminen -
tutkimusprojektissa kehitetty ns. kehämalli. Kehämalli on ideaalinen kuvaus siitä, miten 
palvelukeskus tai vastaava voisi toimia ympäröivön asutuksen toiminnallisena keskuk-
sena. Kehämallin sisältöä peilataan sekä Pispan palvelukeskuksen kokonaisuuteen, että 
Helsingin Kinaporin palvelukeskukseen.  

Tutkimuksen toivotaan tuovan ideoita piakkoin ajankohtaiseen Pispan palvelukeskuksen 
kehittämiseen. 
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2. Palvelukeskuksen rooli vanhustenhuollon 
kokonaisuudessa 

Yleisimmin vanhusten palvelukeskukset ovat osa kuntien organisoimaa vanhusten pal-
velutoimintaa. Vastaavanlaisia palvelukeskuksia voi toimia myös yksityisen tai kol-
mannen sektorin tuottamana. Esimerkiksi Oulussa sijaitsevan, senioreille tarkoitetun 
Caritas-kylän ja siellä sijaitsevan palvelukeskuksen takana on Oulun evankelisluterilai-
nen seurakuntayhtymä.  

2.1 Palvelukeskus osana kuntien vanhustenhuoltoa 

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kokonaisuudessa palvelukeskukset ovat päivä-
toiminnan keskeisiä paikkoja kooltaan ja tarjonnaltaan suppeampien korttelikeskusten 
ohella. Palvelukeskusten tarjoama toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja se voi-
daan nähdä myös osaksi vanhusten kotona asumista tukevaa järjestelmää. Kaupungin 
vanhustenhuollon kokonaisuudessa palvelukeskustoiminnan voidaan nähdä sijoittuvan 
avohuollon sosiaalipalveluihin (kuva 1).  
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Kuva 1. Vanhusten käyttämien palvelujen kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
(Papu 2002) 

 

Tampereella asiakkaat osallistuvat palvelukeskustoimintaan pääsääntöisesti kuten ha-
luavat. Asiakkaat saapuvat palvelukeskukseen joko täysin itsenäisesti esimerkiksi lii-
kennelaitoksen linja-autolla, palvelubussilla tai erikseen tilatun kuljetupavlevun turvin. 
Palvelukeskuksia on neljä ja ne sijaitsevat Pispan ohella Takahuhdissa, Nekalassa ja 
Tammelassa. Lisäksi samankaltaista toimintaa voi olla järjestettynä kaupungin ostopal-
veluyksiköissä. 

Palvelukeskusten toiminta on asiakkaille maksutonta. Ruokailusta ja kahvilatuotteista 
peritään kohtuullinen maksu. Asiakkuus perustuu palvelukeskuskorttiin, jonka saa pal-
velukeskuksista. Kortti käy kaikkiin palvelukeskuksiin. Pispasta myönnettiin 106 palve-
lukeskuskorttia vuonna 2003, mikä on 14 prosenttia kaikista kyseisenä vuonna myönne-
tyistä palvelukeskuskorteista (Vanhusten päivätoiminta…, s. 34). 
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Palvelukeskusten merkitystä vanhustenhuollon ennaltaehkäisevänä toimintana on vaikea 
mitata. Toimintaan osallistuneiden on kuitenkin havaittu olevan palveluun tyytyväisiä, 
ja osallistuminen todennäköisesti pitää yllä niin sosiaalisia suhteita kuin fyysistä aktiivi-
suuttakin. Päivätoiminnan asiakaskunnassa esimerkiksi liikunnan ja ulkoilun harrasta-
minen on yleisempää kuin päivätoimintaan osallistumattomien keskuudessa (Papu 2002, 
s.36) 

2.2 Kehämalli -asumisen ja palveluiden viitekehys 

Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit -tutkimusprojektissa kehitettiin teo-
reettinen viitekehys, jonka avulla senioriasumisen ja vanhusten kotona asumista tukevia 
rakenteita voidaan jäsentää. Kehämallin avulla vaikeasti hahmotettavasta kokonaisuu-
desta tulee ymmärrettävä ja se helpottaa myös eri alojen osaajien kommunikointia kes-
kusteltaessa vanhusten asumisesta tai heidän tarvitsemistaan palveluista. 

Kehämallin perusyksikkö on alue (solu), joka muodostuu keskuksesta (ydin) ja sitä ym-
päröivästä asutuksesta (solun kehät). Solun keskellä sijaitsee palveluja tarjoava ydin, 
jollaisena tässä yhteydessä sovelletaan kaupungin palvelukeskusta. Keskuksena voi 
toimia myös yksityinen palvelukeskus tai joku kolmannen sektorin ylläpitämä paikka. 
Jopa ostoskeskus palveluineen (kaupat, pankit, lääkäri, harrastustilat) voisi toimia solun 
ytimenä. 

Osa ytimestä käsin tarjottavista palveluista voi olla myös sellaisia, että ne eivät edellytä 
fyysistä kontaktia ytimeen. 
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Kuva 2. Kehämallin rakenne. 

 

Solun ytimen ulkopuolella sijaitsevalla kehällä sijaitsee toimintakyvyltään erilaisia 
ikäihmisiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa sekä keskuksen että toistensa kanssa. 

Kehämallin solun ydin sijaitsee keskellä asuttua rakennetta ja sen maantieteellisellä alu-
eella sijaitsee myös muita kuin senioreja tai vanhuksia. Ytimen on sijaittava hyvin yhte-
yksien päässä ja sen saavutettavuus on oltava hyvä. 

2.2.1 Kehämallin kehät 

Kehämallin teoreettiset (eivät maantieteellisiä) kehät kuvaavat toimintakyvyltään eri-
ikäisiä ihmisiä.  

1. Ulkokehällä olevat seniorit ovat omatoimisia omassa kodissaan itsenäistä elämää 
viettäviä vanhuksia. He käyvät palvelukeskuksissa aterioimassa, harrastamassa 
ja tapaamassa ystäviä. Ideaalitapauksessa he ovat kiinnostuneita vapaaehtois-
työstä ja osallistuvat aktiivisesti yhdistys- ym. toimintaan, jossa autetaan ikäih-
misten asumista erilaisten seurustelu- ja ulkoilutuspalvelujen avulla. Kaupunki 
muistaa toimintaan panostaneita yhdistyksiä avustuksilla ja he kokoontuvat 
mahdollisesti ytimen tiloissa. Seniorit harrastavat ja opiskelevat myös muualla 
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kaupungissa. He eivät tarvitse apua kuin satunnaisesti esimerkiksi remontteihin 
tai tietokoneongelmiin. Verkosto auttaa pulmien ratkaisussa. 

2. Solun välikehillä olevat ikäihmisten toimintakyky on jo hieman alentunut. He 
saattavat jo tarvita apua ja käyvät palvelukeskuksessa aterioimassa, koska eivät 
jaksa laittaa ruokaa päivittäin. He voivat myös hyödyntää palvelukeskuksen 
muita palveluja. Osa tarvitsee kotiinsa siivouspalvelua joko yksityisen tai julki-
sen sektorin tarjoamana. Vapaaehtoistyöverkoston avulla he saavat apua asioi-
densa hoitamisessa ja käyvät palvelukeskuksessa jumpassa ja harrastamassa. 

3. Solun ytimen tuntumassa olevan seniorit ovat jo riippuvaisia ytimen palveluista. 
He käyvät siellä aterioimassa tai ruoka tuodaan heille kotiin. Heillä on turvaran-
nekkeet. Heidät kuljetetaan tai saatetaan palvelukeskukseen heille suunnattuun 
päivätoimintaan, jossa aktivoidaan muistia ja annetaan fyysistä hoitoa. Kotisai-
raanhoitaja saattaa käydä kotona kotihoitajan ohella. Palvelukeskus ja kotipalve-
lut yhdessä mahdollistavat ikäihmisen kotona asumisen. 

2.2.2 Kehien asunnot 

Seniorien ja vanhusten asunnot sijaitsevat pääosin tavanomaisessa asuntokannassa. Ta-
vallisesta asunnosta seniorien asunnoiksi soveltuvat sellaiset asunnot, joiden tilat ovat 
riittävän väljät ja joihin pääsee esteettömästi. Erityisen tärkeätä ovat wc- ja peseytymis-
tilat, joiden toimivuus on tärkeää myös siinä vaiheessa kun ikäihminen tarvitsee tilapäis-
tä tai jatkuvaa apua peseytymisessään. 

Tavanomaisessa asuntokannassa voi myös sijaita asuntoja, joihin on toteutettu ns. se-
niorikorjauksia. Näissä on toteutettu tarvittavia remontteja; kylpyammeet ja ylimääräiset 
kynnykset on poistettu ja tukikahvoja asennettu tarvittaviin kohtiin. Porraskäytävien 
alaovet ovat kevyesti aukeavia ja taloissa on hissi. Talojen asunnoista esim. 1/3 voi olla 
remontoitu senioriasunnoiksi samalla kun loput asunnot ovat tavanomaisia nuoremman 
väestön käytössä olevia asuntoja.  

Osa seniorien asunnoista voi sijaita ikääntyneille varta vasten rakennetuissa seniorita-
loissa, joiden suunnittelussa ja rakentamisessa on lähtökohtaisesti otettu ikääntyvien 
tarpeet huomioon. Senioritaloissa voi myös sijaita yhteistiloja asukkaiden käyttöön. 

Selvästi huonokuntoisemmille vanhuksille on rakennettu palveluasuntoja, joissa heidän 
asumistaan tukemassa ja turvaamassa on myös omaa henkilökuntaa. Palveluasuntojen 
on kannattavaa sijaita lähellä ydintä, jolloin asukkaat voivat tukeutua ytimen palvelui-
hin. 
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2.2.3 Solun ydin 

Solun ydin toimii sosiaalisena keskuksena, jossa ihmiset kohtaavat sekä tarkoituksella, 
että spontaanisti ruokaillessaan ja osallistuessaan aktiviteetteihin. Ydin tarjoaa ateria- ja 
kahvilapalveluja, vanhusten aktivointi- ja hoivapalveluja niille vanhuksille, joiden toi-
mintakyky on alentunut sekä maksullisia hyvinvointipalveluja (hieronta, jalkojenhoito, 
kampaamo jne.). Se voi tarjota myös esimerkiksi terveydenhoitajan palveluita, maksul-
lista harrastustoimintaa vireämmille senioreille sekä tiloja spontaaniin omaehtoiseen 
toimintaan. Aktiviteettien järjestämiseen voivat osallistua myös täysin ulkopuoliset ta-
hot (esim. työväenopisto). 

Ytimen palveluiden päivittäinen käyttöaika tulee olla mahdollisimman pitkä. Käyttöä 
voitaisiin valvoa esimerkiksi sähköisten avainkorttien sekä tiloja valvovan, partioivan 
turvallisuuspalveluyrityksen avulla. 

 
Kuva 3. Kehämalliin sisältyvät toiminnot (palvelut). 

 

Ydin tarjoaa turvaa ja hoivaa kaksisuuntaisesti, eli sen kautta on mahdollisuus saada 
palveluja myös omaan kotiin tuotuna. Palveluntarjontaan voivat osallistua useammat 
yritykset siten, että niitä koordinoidaan esim. ns. call centerin avulla. Palvelut voivat 
käsittää siivousta, kuljetus- ja asiointiapua, pieniä kodin kunnostustöitä jne.  
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Huonokuntoisten vanhusten välttämättömien palvelutarpeiden tyydyttäminen on kunnan 
vastuulla. Palvelut organisoidaan ytimestä käsin. 

 

2.2.4 Asukkaiden välillä myös virtuaalinen yhteys 

Solun ydin tarjoaa myös ei-fyysisiä palveluja. Solun asukkaita yhdistää yhteinen www-
sivusto, jonka kautta he voivat lukea ajankohtaisia tiedotteita, lähettää toisilleen viestejä 
tai jopa osallistua keskustelupalstoille.  

Sivujen kautta voidaan esittää kysymyksiä ja vastauksia ja tiedottaa vanhuksia ajankoh-
taisista eläkeläisiä koskevista asioista. 
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3. Pispan palvelukeskus  
Pispan palvelukeskus on vuonna 1981 valmistunut Tampereen Kaarilan ja Hyhkyn kau-
punginosien rajan tuntumassa sijaitseva vanhusten palvelukeskus. Palvelukeskusta ei 
ole juuri remontoitu valmistumisensa jälkeen ja kaupunki on muutenkin tulevaisuudessa 
pohtimassa miten sen kannattaisi keskuksen tarjoamat vanhusten palvelut järjestää. Täs-
sä tutkimuksessa Pispan palvelutalon tarkastelun tavoitteena on soveltaa ja testata ke-
hämalliajattelua käytännössä. Tavoitteena on myös pohtia Kotilinnasäätiön ja kaupun-
gin yhteistoiminnan syventämisen mahdollisuuksia. 

Rakennuskokonaisuus muodostuu palvelukeskuksesta ja siihen välittömästi liittyvistä 
Kotilinnasäätiön vanhusten vuokra-asunnoista. Rakennuksen yhteistilavuus on 22 400 
m3 ja yhteispinta-ala 6 300 m2.  

3.1 Perustiedot 

Pispan palvelukeskus sijaitsee Pyhäjärven tuntumassa keskellä asuttua rakennetta. Ydin-
keskusta jää palvelukeskuksen itäpuolelle.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Pispan kotilinnan sijoittuminen Tampereen kaupunkirakenteessa. Kaupungin 
ydinkeskusta sijoittuu alueiden Amuri-Tammela välimaastoon. Karttapohja: www.vts.fi 

3.1.1 Väestö 

Palvelukeskuksen tuntumassa asuva väestö ei ole erityisen iäkästä, vaikka omakotival-
taisen Kaarilan väestö onkin ikääntymässä. 1469 asukasta käsittävällä Kaarilan tilasto-
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alueella yli 65-vuotiaita on 22 prosenttia eli viidennes väestöstä. Mutta toisaalta 3352 
asukasta käsittävällä Hyhkyn tilastoalueella yli 65-vuotiaita on 11 prosenttia eli vain 
reilu kymmenesosa väestöstä. (Väestö palvelualueilla…, s. 10)  

Tampereen kaupungin alueet on jaettu kolmeen palvelualueeseen ja 15 palvelupiiriin, 
joista sekä Kaarilan että Hyhkyn tilastoalueet kuuluvat Raholan palvelupiiriin. Raholan 
palvelupiiri lasketaan läntiseen palvelualueeseen. Samaan palvelualueeseen kuuluvat 
myös Tesoman, Lielahden ja Pyynikin palvelupiirit. (Väestö palvelualueilla…) 

Raholan palvelupiirin väestörakenne

0-24 vuotta
30 %

25-44 vuotta
32 %

45-64 vuotta

26 %

65-74 vuotta
7 %

75-84 vuotta
4 %

85+ vuotta
1 %

 
Kuva 5. Raholan  palvelupiirin väestörakenne vuoden 2005 alussa.. 

Raholan palvelupiirin vaäestörakenne on melko nuorta. Yli 65-vuotiaita on palvelupiirin 
väestöstä 12 prosenttia. Koko kaupungin väestöstä vastaava osuus on 15 prosenttia, eli 
Raholan palvelupiirin väestö on ikärakenteeltaan hieman nuorempaa. Yhteensä palvelu-
piirin alueella asuu noin 2000 yli 65-vuotiasta.  

Koko läntisellä palvelualueella yli 65-vuotiaita on 9500 asukasta. Etenkin kuljetuspalve-
luasiakkaita voi palvelukeskuksessa käydä hyvinkin pitkien matkojen takaa, mutta käy-
tännössä sekä Tesoman että Lielahden palvelupiirien alueilla asuva väestö asuu hankali-
en etäisyyksien päässä suhteessa Pispan palvelukeskukseen.. 
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3.1.2 Asuntorakenne 

Hyhkyn asuntorakenne on pientalovaltaista. Kohtuullisen matkan päässä sijaitsee ker-
rostalovaltainen, Hyhkyyn lukeutuva Haapalinnankyläksi kutsuttu kerrostaloalue. Pää-
osa Hyhkystä on kuitenkin vanhempaa omakotialuetta. Viimeaikainen täydennysraken-
taminen on ollut rivitalotuotantoa. 

Rahola on uudempaa pientalovaltaista asuntoaluetta. Pyynikin asuntokanta on pääosin 
vanhahakoa omakotitalo- tai kerrostaloaluetta.  

3.1.3 Tilat ja toiminnot 

Pispan tilat omistaa Tampereen kaupunki ja niitä hallitsee Tilakeskus. Tilojen yhteispin-
ta-ala on 6 985 m2. Niistä suurin osa eli 82 % on Kotilinnasäätiön hallinnassa. Tiloista 
maksetaan vuokraa yhteensä 16 867 euroa kuukaudessa. Tilojen energiakulut eivät si-
sälly vuokriin, vaan ne maksaa kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. 

Taulukko 1. Pispan palvelukeskuksen tilojen vuokrat kaupungin Tilakeskukselle. 

Vuokralainen Tilojen koko m2 Pääomavuokra 
€/kk 

Käyttökulut €/kk 

Tampereen Ateria 121  571   80 

Sosiaali- ja terveystoimi 1141 8 055 1141 

Kotilinnasäätiö 5723  8 241  515 

Yhteensä 6 985 16 867 1 736 

 

Tampereen Ateria on kaupungin omistama vuoden 2005 puolivälistä perustettu ruoka-
palvelukeskus. Keskuksen perustamisen yhteydessä ennen hallinnollisesti Pispan palve-
lukeskuksessa työskennelleet ruokalatyöntekijät siirtyivät Tampereen Aterian palveluk-
seen. 

Sosiaali- ja terveystoimen osalta Pispan palvelukeskuksen tiloissa on sekä Pispan palve-
lukeskuksen toiminnot ja henkilökunta että kaupungin kotihoidon tiimi (tiiminvetäjä ja 
noin 15 kotihoitajaa). Kotihoitajat hoitavat lähialueen kotihoitoa tarvitsevia vanhuksia. 
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3.1.4 Kotilinnasäätiön asunnot 

Kotilinnasäätiö on Pispan palvelukeskuksen tiloissa vuokralla. Kotilinnasäätiöllä on 
palvelukeskuksessa 94 tavallista vuokra-asuntoa ja 29 palveluasuntoa (Kaarila-koti). 
Pispassa sijaitsevien Kotilinnasäätiön tavallisten vuokra-asuntojen neliövuokrahinnat 
ovat 7,2 €/m2. Asuntojen koko vaihtelee 27–45 neliömetrin välillä. Asuntojen vuokrata-
so vaihtelee 194–324 euron välillä. 

Kotilinnasäätiöllä on kiinteistössä myös 29 Kaarila-kotiin kuuluvaa palveluasuntoa, 
joiden wc- ja suihkutiloissa on invalidivarustus. Kaarila-kodin asuntojen neliövuokra on 
9,53 €/m2. Asuntojen koko on noin 29 m2.  Kaarila-kodissa on päivällä oma henkilökun-
ta, mutta siellä ei ole ilta- tai viikonloppupäivystystä. Kotilinnasäätiön Pispassa sijaitse-
vien asuntojen asukkaat ovat kaikkiaan melko huonokuntoisia ja iäkkäitä. 

Kotilinnasäätiöllä on myös rakentamaton tontti palvelukeskuksen tuntumassa. 

Kotilinnasäätiö on kaupungin omistama säätiö. Se on perustettu vuonna 1962 ja sen 
tehtävänä on hankkia asuntoja sellaisille Tampereen asukkaille, joiden omat voimat tai 
varat eivät riitä asunnon hankkimiseen (Halme 1992, s. 5). 

3.1.5 Lähistön kerrostaloasunnot 

Aivan palvelukeskuksen tuntumassa sijaitsee myös kolme VTS-kotien (Tampereen 
vuokratalosäätiö) vuokrataloa, jotka sijaitsevat samalla tontilla osoitteessa Mattilankatu 
1. Talot ovat valmistuneet vuonna 1995 ja ne ovat 3–4 kerrosta korkeita. Talojen ylei-
sissä tiloissa on pyritty huomioimaan liikuntarajoitteisten tarpeet, ja siksi kaikissa rap-
pukäytävissä on hissi. Asunnoissa on parvekkeet, jotka suuntautuvat kohti etelää tai 
pohjoista. Asuntojen varustelutaso on normaali. Talojen yhteistilat käsittävät 3 sauna-
osastoa, huoneistokohtaiset säilytyskomerot, kerhohuoneen, pesulan ja kuivaushuoneen. 
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Taulukko 2. VTS-kotien Mattilankatu 1:ssä sijaitsevien asuntojen kuvaus. Lähde: 
www.vts.fi 

Kuvaus Asuntotyypin 
koko 

Asuntotyypin asun-
toja 

1h + tk Kahdessa B-talon asunnossa on 
ranskalainen parveke 

40 m2 22 kpl 

2h + tk Neljässä B-talon asunnossa on rans-
kalainen parveke 

54 m2 20 kpl 

4h + k 95 m2 8 kpl 

 

Asuntojen vuokra on keskimäärin 7,763 €/m2, eli 40 neliömetrin asunnon vuokra on 
noin 310 euroa. Asunnot ovat aravarahoitteisia, eli niissä on tulorajat. 

 

3.2 Palvelutalon käyttäjät 

3.2.1 Pispan palvelukeskuksen käyttäjät 

Pispan palvelukeskuksen käyttäjistä ei ole viime vuosina tehty käyttäjätutkimuksia. Sen 
valmistuessa vuonna 1984 se oli vilkas erilaisen harraste- ja ajanvietetoiminnan keskus. 
Keskuksessa järjestettiin suuria yleisötilaisuuksia, päivätansseja, laulukuoroa, seura-
kunnan tilaisuuksia, posliinimaalausta ja muita monipuolisia käsityömahdollisuuksia. 
Monet asiakkaat saapuivat keskukseen vain kahville ja lukemaan lehtiä. Vuonna 1984 
tehdyn tutkimuksen mukaan palvelukeskuksen kävijöiden keski-ikä oli alle 70 vuotta. 
Päivittäinen kävijämäärä oli 250–450 asiakasta päivässä. (Pispan palvelukeskus -käyttö 
ja käyttäjät 1984) 

Selvitysten mukaan palvelukeskusten käyttäjien keski-ikä on noussut huomattavasti 
aiemmasta. Asiakkaiden keski-ikä on tällä hetkellä arvion mukaan noin 80 vuotta ja 
talon asukkaiden vielä korkeampi. Asiakkaiden keski-iän nousu näkyy mm. siinä, että 
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kuljetuspalveluasiakkaiden osuus on kasvanut ja asiakkaiden yleinen toimintakyky huo-
nontunut.  

Asiakkuus kaupungin omissa palvelukeskuksissa perustuu palvelukeskuskorttiin, jonka 
saa palvelukeskuksista. Kortti käy kaikkiin palvelukeskuksiin. Pispasta myönnettiin 106 
palvelukeskuskorttia vuonna 2003. 

Taulukko 3. Pispan palvelukeskuksissa kävijät toiminnoittain vuonna 2003 ja käyntien 
jakaantuminen muihin kuin ateria- ja kahvilapalveluihin. Lähde: Vanhusten päivätoi-
minta arjen tukena 2005, liite 5. 

TOIMINTA KÄVIJÖITÄ OSUUS KAIKESTA 
ASIOINNISTA 
 

OSUUS 
MUISTA KUIN 
ATERIA- JA 
KAHVILA-
ASIOINNEISTA 

Ateriat 87 697 55 %  

kahvio/ kanttiini 40 989 26 %  

sosiaalineuvonta 287 0 % 1 % 

hieronta* 691 0 % 2 % 

fysioterapia* 6016 4 % 21 % 

askartelu 7592 5 % 26 % 

jalkojenhoitajat* 1103 1 % 4 % 

parturi-kampaamo* 1384 1 % 5 % 

sauna 3256 2 % 11 % 

pyykinvälitys 177 0 % 1 % 

liikunta 2500 2 % 9 % 

laulu 850 1 % 3 % 

tanssi 1510 1 % 5 % 

srk:n päiväpiiri% 720 0 % 3 % 

kulttuurituokiot, tee-
matunnit 

750 0 % 
 

3 % 
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kirjallisuuspiiri 520 0 % 2 % 

Arjan tuokiot 780 0 % 3 % 

juhlat 1210 1 % 4 % 

Käyntejä yhteensä 158 032 100 % 100 % 

*= yksityisyrittäjä, %= seurakunta järjestää 

Palvelukeskuksen ateriapalvelut hoitaa kaupungin omistama Tampereen Ateria. Kahvi-
lassa saa kahvia ja kahvileipää sekä peruselintarvikkeita ja perushygieniatarvikkeita.  

Kaupungin palveluina on tarjolla sosiaalineuvontaa, askartelua, liikuntaa, laulua, tans-
sia. Rakennuksessa toimii yksityinen parturi-kampaaja ja siellä vierailee yksityinen hie-
roja, fysioterapeutti ja jalkojenhoitaja. 

Palvelukeskus on auki päivisin, ovet sulkeutuvat arkisin kello 16.00 ja lauantaisin kello 
15.00. Asukkailla ei ole pääsyä päiväkeskuksen tiloihin sen ollessa suljettuna. 

Päiväkeskuksen toimintaa 1990-luvun alussa kuvaa hyvin Pispan palvelukeskuksessa 
asumista kuvaa hyvin Kotilinnasäätiön asunnossa 1990-luvulla asuneen Raija K. Lah-
den haastattelu. 

”Asuttuaan nyt neljä vuotta toivomassaan asunnossa, 27,5 neliön yksiössä omien 
verhojensa, huonekalujensa ja keittiönsä parissa, Raija on tehnyt havaintoja sekä hyvis-
tä että huonoista puolista. Hyviä on enemmän, mutta sitä tosiasiaa, että hyväkuntoiset-
kin vanhukset voivat nopeasti muuttua huonompaan suuntaan, ei talon suunnittelija ole 
ottanut huomioon. Portaat, vaikka niitä ei olekaan kovin paljon, ovat liikaa kävelyteli-
neen avulla liikkuville. 

Toinen jopa talon sisällä tapahtuvaa liikkumista hankaloittava tekijä on se, että 
palvelutalon palvelut loppuvat arkisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Palvelukeskus 
pannaan silloin lukkoon eikä sen läpi pääse enää talon toiseen siipeen. Kun talvella on 
käytettävä ulkokäytäviä, ne ovat monille – myös Raijalle usein- aivan ylivoimaisen liuk-
kaat. 

Lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin ei talossa ole edes talonmiestä, joka loisi turval-
lisuuden tunnetta tai olisi apuna silloin kun avaimet unohtuvat, vesihana jää auki tai 
yksinäisyys vaivaa. 

Mutta työaikana Pispan palvelutalossa tapahtuu paljon hauskoja ja mielenkiintoi-
sia asioita, on soittoa ja laulua, on tanhuja ja askartelua, käy vieraita ja vierailijoita. 
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Talon asukkaat ottavat tapahtumiin innolla osaa. Monet pitävät sekä henkistä että fyy-
sistä vireyttään yllä juuri noissa tapahtumissa – mm. 83-vuotias lady harrastaa juokse-
mista portaissa ja käytävillä ja tanhuaa kevyesti kuin teinityttö.” (Halme 1992) 

3.2.2 Palvelukeskusten käyttäjien profilointia 

Tampereella ei ole viime vuosina tehty palvelukeskusten käyttöä tai käyttäjien tarpeita 
koskeneita tutkimuksia. Helsingissä kuitenkin toteutettiin muutama vuosi sitten perus-
teellinen käyttäjätutkimus (Papu 2002). Koska Helsingin ja Tampereen palvelukeskus-
toiminta on perusluonteeltaan samankaltaista, referoidaan tässä kyseistä tutkimusta. 
Helsingissä on arvioitu, että tavanomaisena päivänä lähes joka 20. helsinkiläinen eläke-
läinen – viime vuosina lukumääräisesti reilusti yli kolme tuhatta- pistäytyy palvelukes-
kuksessa. 

Tyypillinen palvelukeskusasiakas oli 65–79 -vuotias, yksin omistusasunnossa asuva 
nainen. (Papu 2002, s.116) Naisia on kävijöistä noin ¾, mikä vastaa 60 vuotta täyttä-
neen väestön sukupuolijakaumaa Helsingissä. (s. 136) 

Pavun kattavan otostutkimuksen tuloksissa todetaan palvelukeskusasiakkaiden olevan 
huomattavasti muuta väestöä useammin yksin asuvia. Palvelukeskusta käyttäneiden 
vastaajaryhmässä 61 prosenttia asui yksin, kun taas keskusta käyttämättömien ryhmässä 
yksinasumisen prosentti oli 44 prosenttia. Palvelukeskusta käyttäneistä yksinasuvista 
suurin osa oli naisia, sillä miesvastaajista 40 prosenttia asui yksin ja naisista 70 prosent-
tia. (Papu 2002, 31) 

Palvelukeskusten käyttäjät harrastivat liikuntaa hieman enemmän kuin keskuksessa 
käymätön vertailuryhmä. 

3.2.3 Yleiset asiakastoiveet ja kehittämistarpeet 

Helsingin palvelukeskuskyselyssä tiedusteltiin palveluiden käytön esteitä. Yleisimmät 
esteet olivat arkisin liian lyhyet ja viikonloppuisin puuttuvat aukioloajat. Myös keskuk-
sen etäisyys omasta kodista oli joillekin vastaajille asia, joka vähensi palvelukeskukses-
sa asiointia. (Papu 2002, s. 86) 

Yleensä asiakkaat olivat jäänet vaille kaikkein jonotetuimpia palveluita. Useimmiten 
lisäkäyttötoive koski retkiä (29 %). Toiseksi eniten kaivattiin lisää peruspalveluista ate-
riointi- ja kahvilapalveluja ja kolmantena ohjattua liikuntaa (22 %). Terveysneuvonnan 
lisätarve (19 %) nousi esille huomattavan monesta vastauksesta. (Papu 2002, s. 88) 
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Ikäihmisten neuvolatyyppisen toiminnan palauttaminen ehkäisevän, ohjaavan ja kun-
touttavan palvelukeskustoiminnan pysyväksi osaksi olisi Pavun mielestä perusteltavissa 
erityisesti ikäihmisten terveysneuvontapalveluiden käyttökynnyksen madaltumisella 
suhteellisen luontevasti palvelukeskuksissa – mahdollisesti jopa paremman saatavuuden 
ja saavutettavuuden tarkoituksessa kunnallisiin terveyspalveluihin verrattuna. (Papu 
2002, s. 49) 

Toimintaa voisivat järjestää myös palvelukeskusten käyttäjät itse. Tiedusteltaessa vas-
taajien kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan noin 15 prosenttia oli kiinnostunut aloitta-
maan vapaaehtoistoiminnan. Vapaaehtoisena vetäjänä tai esiintyjänä olleista tyypillinen 
vapaaehtoisvetäjä oli 65–70 -vuotias. (Papu 2002, s. 82) 

Palvelukeskustoiminta voidaan tutkimuksen mukaan perustellusti nähdä eläkeläisten 
ennaltaehkäisevän, etsivän ja kuntouttavan sosiaali- ja terveyspoliittisen työn menetel-
mänä. Erityisesti ohjatun liikunnan, vapaaehtoistyömuotojen ja erilaisten terveyden ja 
toimintakyvyn edistämisen interventioiden, kuten terveys- ja sosiaalineuvonnan mene-
telmien (esimerkiksi kuntoutusneuvontatoiminta) kehittäminen on hyvin perusteltua 
esimerkiksi yhteistyössä terveys- sosiaali- ja liikuntavirastojen sekä opetus- ja tutkimus-
sosiaalikeskusten kanssa. (Papu 2002, s. 127) 

Palvelu- ja virkistyskeskusten käytön tuloksellisuutta arvioitaessa on tärkeää huomioida, 
että keskusten käytöstä saatavat hyödyt ja vaikutukset ovat luonteeltaan ikäihmisten 
fyysisiä ja psyykkisiä toimintaedellytyksiä turvaavia, ylläpitäviä ja edistäviä. Hyötysuh-
detta, kustannuksia ja säästöjä verrattaessa voidaan ajatella näiden palveluiden puuttu-
misen johtavan mm. asumispalveluiden, laitos- ja kotihoidon kysynnän kasvuun. (Papu 
2002, s. 115) 

4. Vertailu Helsingin Kinaporiin 

4.1 Yleistä Helsingin kaupungin vanhusten palveluista 

Helsingin kaupungilla on useita vanhuspalveluita tarjoavia toimipaikkoja. Palvelut jae-
taan seuraavasti:  

o aikuisten päivätoiminta,  

o asunnonmuutostyöt,  

o korttelitupatoiminta,  

o lyhytaikainen palveluasuminen,  

o lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen,  
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o omaishoidon tuki,  

o palvelu- ja virkistyskeskustoiminta,  

o pitkäaikainen palveluasuminen,  

o pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen,  

o kuljetuspalvelu,  

o laitoshoito (lyhytaikainen),  

o laitoshoito (pitkäaikainen).  

 

Toisaalta palveluita tarjotaan seuraavanlaisissa toiminnallisissa yksiköissä: palvelukes-
kukset, palvelutalot, päivätoimintayksiköt ja vanhainkodit. Kukin toimipaikka tarjoaa 
hieman eri palveluita. Varsinaisia palvelukeskuksia on kahdeksan, joiden yhteydessä on 
toimipaikasta riippuen palvelutalo (lyhytaikaista tai pitkäaikaista asumista), päivätoi-
mintaa sekä vanhainkoti. 

Edellä mainitut ovat sosiaaliviraston omia toimipaikkoja, mutta lisäksi kaupunki ostaa 
vastaavia palveluita yksityisiltä tai kolmannen sektorin toimijoilta (noin 75 ostopalvelu-
asumisyksikköä). Helsingin kaupunki on ollut mukana edistämässä yksityistä palvelu-
tarjontaa Etelä-Suomessa ELIAS-nettitori – palvelun avulla, joka on laajentunut vuoden 
2006 alusta valtakunnalliseksi. www.elias.fi

Sosiaali- ja lähityön toimenkuvaan kuuluu myös esimerkiksi omaishoidontuen palvelu-
jen sekä tarvittavien palveluiden ja hoivan suunnittelu. Muita sosiaaliviraston tarjoamia 
palveluita ovat mm. Seniori-info ja Toimiva koti. Seniori-infon lisäksi Helsingin kau-
pungin sosiaalivirasto ja terveyskeskus ovat tehneet Palveluoppaan senioreille, joka 
löytyy esimerkiksi osoitteesta (Helsingin sosiaali- ja terveysvirastot 2004). Korjaus-
avustuksiin liittyviä asioita ei palveluoppaasta löydy. Seniori-infosta löytyy kuitenkin 
tietoa myös laajemmin asumisesta ja siihen liittyvästä korjaustoiminnasta sekä avustuk-
sista. 

Kotihoito kuuluu terveysviraston toimialaan. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen 
kotisairaanhoito ja sosiaaliviraston kotipalvelu yhdistyvät terveyskeskuksen kotihoito-
osastoon kokeiluajaksi 1.1.2005 - 31.12.2008. Edellytyksenä on, että sosiaali- ja terve-
ysministeriö hyväksyy Helsingin kokeilun piiriin. Tällä hetkellä kotihoito toimii yhtey-
dessä palvelukeskuksiin. Kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelu-
suunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa 
kotihoidon antamista palveluista. Palveluja saa tarvittaessa kotiin ympäri vuorokauden. 
Siinä selvitetään myös mahdollisuudet yksityisten palvelujen käyttöön sekä omaisten ja 
läheisten auttamismahdollisuudet. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännölli-
sin väliajoin ja/tai tarpeen mukaan. Yksityisten palvelujen käyttöön kannustetaan, esi-
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merkiksi perusteellisempaan siivoukseen suositellaan yksityisiä palveluyrityksiä. Myös-
kään pelkkää siivousapua ei tarjota. Helsingin kaupungilla on valmisteilla ehdotus van-
huspalveluohjelmaksi vuosille 2006 – 2009, joka on valtuuston hyväksymistä vaille 
valmis (kevään 2006 aikana). 

Vuonna 2003 Helsingin kaupunki aloitti ulkoistamisprosessin, jonka tarkoituksena oli 
saada myös palvelukeskuksiin enemmän ulkopuolisia palveluntarjoajia, lähinnä yksityi-
seltä sektorilta. Palveluntarjoajina kyseeseen olisivat tulleet esimerkiksi Folkhälsan, 
Diakonissalaitos sekä Kaupunkilähetys. Hankkeessa tehtiin selvitys, jonka johtopäätök-
set olivat tietyllä tavalla painottuneet. Ulkoistamisprosessin kannattavuuden mittaami-
sessa on se ongelma, että mittareita palvelukeskusten tekemää ennaltaehkäisevää työtä 
varten ei ole tai mittaaminen on ylipäänsä vaikeaa. Asiakkaat vastustivat hanketta voi-
makkaasti ja kaupunki luopui hankkeesta vuonna 2004, mutta palvelukeskuksilta edelly-
tettiin vapaaehtoistoiminnan käynnistämistä ja kehittämistä. Tässä vaiheessa esimerkiksi 
Kinaporin kahvion sopimus yksityisen yrittäjän kanssa irtisanottiin ja kahvio otettiin 
palvelukeskuksen hoidettavaksi. 

4.2 Tilat ja toiminnot 

Kinapori koostuu palvelukeskuksesta, palvelutalosta sekä vanhusten päivähoitopalvelu-
yksiköstä. Nyt 20-vuotias palvelukeskus on perustettu vuonna 1986 ja se sijaitsee Kes-
kisen suurpiirin alueella hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin keskustan tuntumas-
sa Sörnäisissä Kinaporinkatu 7–9:ssä. Lähelle pääsee metrolla Sörnäisten asemalle tai 
busseilla ja raitiovaunuilla Hämeentietä ja Helsinginkatua pitkin. Palvelukeskuksessa 
vieraillaan hyvin pitkänkin matkan päästä sen hyvän sijainnin vuoksi. Toisaalta keskus 
sijaitsee tiheästi rakennetulla kaupunkialueella, jossa rakennuskanta koostuu 6-
kerroksisista asuinkerrostaloista sekä toimisto- ja liiketiloista. 
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Kuva 6. Palvelukeskus Kinaporin sijoittuminen Helsingin keskustassa, 
http://kartta.hel.fi 

4.2.1 Kinaporin palvelukeskus 

Palvelukeskuksen tilat ovat avoinna arkisin klo 8–16 ja niitä käyttävät erilaiset ryhmät 
ja yhdistykset (tällä hetkellä noin 60 kappaletta). Muun muassa Työväenopisto järjestää 
kielikursseja päivisin palvelukeskuksen tiloissa. Kysyntä tiloille on kova ja keskustelun 
alla onkin tilojen vuokraustoiminnan laajentaminen myös iltoihin ja viikonloppuihin, 
niin että keskus olisi auki seitsemän päivää viikossa. Kysyntää olisi esimerkiksi lauan-
taisin myös ateriapalveluille sekä saunojen ja uima-altaan käyttöön. Keskuksen ensisi-
jaisia käyttäjiä olisivat tässäkin tapauksessa eläkeläiset ja työttömät. Ongelmana ovat 
kuitenkin resurssit. Tällä hetkellä palvelukeskuksella on käytössään esimerkiksi vain 
yksi vahtimestari. 

Palvelukeskuksessa on ravintola ja kahvio, itsepalvelupesula, kirjasto, askartelu- ja ker-
hotilat (esim. mahdollisuus harrastaa yhteislaulua, kankaankudontaa, metallitöiden te-
kemistä ja ompelemista), liikuntasali (esim. tanssia, joogaa ja voimistelua), biljardihuo-
ne, kaksi saunaa ja terapia-allas, hieroja, jalkojenhoitaja. Autohallissa on pysäköinti-
paikkoja vammaisten henkilöiden autoille. Jalkojenhoitaja, kampaamopalvelut sekä 
hieronta toimivat yksityisten palveluntarjoajien toimesta. Ruokaa tarjoaa Palmia, joka 
on Helsingin kaupungin omistama catering- ja toimitilapalveluita tuottava liikelaitos. 

25 



 

 
Kuva 7. Kinaporin palvelukeskuksen ilmoitustaulu. (kuva: Johanna Nummelin) 

Vapaaehtoistoimintaa on nyt ollut Kinaporissa puolitoista vuotta. Mallia on otettu Kam-
pin palvelukeskuksesta. Kinaporissa on 120 rekisteröitynyttä vapaaehtoista, jotka on 
jaettu kymmeneen tiimiin: 
- Kahvilatiimi pyörittää kahvilaa yhdessä vakituisten työntekijöiden kanssa. Vapaaeh-

toisten tehtäviin kuuluu mm. auttaminen pöytien siivoamisessa. Työvuorot varataan 
etukäteen aamu- tai iltapäiväksi, joskus asiakkaita voi olla 150 kerrallaan. 

- Askartelutiimi pitää kerran kuussa talkoot, joissa tehtyjä käsitöitä myydään palvelu-
keskuksen aulassa. Tuotot menevät kaikkien palvelukeskuksen asiakkaiden hyväksi 
ja niillä tehdään erilaisia virkistysmatkoja (kylpylä, teatteri jne.). 

- Liikuntatiimin perustaminen on juuri käynnissä. Tiimiläiset, jotka saattavat olla 
esimerkiksi eläkkeelle jääneitä liikunnanopettajia, järjestävät mm. sauvakävelyä ja 
tuolijumppaa. 

- Näytelmä- ja musiikkitiimit ovat myös juuri aloittaneet toimintansa (ensiesiintymi-
set 20-vuotisjuhlissa 3.3.2006). 

 
Vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen on ollut yksi suurimmista ja mielenkiintoisim-
mista haasteista. Jotta vapaaehtoisten mittavat voimavarat saadaan laajasti käyttöön, 
tulee toiminnan olla kannustavaa. Keskuksen velvollisuutena on pitää hyvää huolta va-
paaehtoisistaan ja työympäristöstään sekä tukea kaikkia työntekijöitään. Aluksi varsi-
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naiset työntekijät olivat huolestuneita oman työnsä säilymisen puolesta. Asiaa ratko-
maan hankittiinkin konsultti ja nyt on saavutettu tasapainotila. Vapaaehtoistiimit pitävät 
myös säännöllisiä kokouksia. 

Hieroja, kampaaja ja jalkahoitaja ovat tällä hetkellä yksityisiä yrittäjiä. Muut palvelun-
tarjoajat voivat käydä esittelemässä tarjoamiaan palveluita, mutta nämä ovat olleet lä-
hinnä kotihoitoon erikoistuneita yrittäjiä. Palvelukeskus tekee tiivistä yhteistyötä koti-
hoidon kanssa. Kotihoitajat tuovat lähistöllä asuvia asiakkaita syömään ja päivätoimin-
taan palvelukeskukseen. 

Vuoden 2006 alusta palvelukeskuksen tiloissa on käynnistynyt palveluneuvonta. Palve-
lukeskuksen asiakkaan lisäksi myös hänen omaisensa voivat varata ajan neuvojalle. 
Helsingissä on myös kahdeksan lähityöntekijää palvelemaan asiakkaita, joilla palveluita 
ei vielä ole. Lähityöntekijät ovat tietoisia myös esim. korjausavustuksista. Keskuksen 
palveluneuvoja ei tee kotikäyntejä, mutta hän voi ohjata asiakkaan lähityöntekijän luok-
se, joka voi tarvittaessa käydä katsomassa tilanteen asiakkaan kotona. Harva esimerkiksi 
tietää, että ammeen tilalle voi laittaa suihkun, ja että siihen voi saada avustuksen. 

4.2.2 Kinaporin palvelutalo 

Kinaporin palvelutalo tarjoaa asumispalveluita huonokuntoisille vanhuksille, jotka eivät 
pysty enää asumaan kodeissaan ilman jatkuvaa hoivaa ja tukea.  

Palvelutalossa on 76 paikkaa (74 asuntoa, joista kaksi kaksiota ja loput yksiöitä), ja talo 
on ns. tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asunnot ovat pinta-alaltaan 28–40 m2 ja 
niissä kaikissa on keittokomero, suihku ja turvapuhelin. Viime syksynä aloitettiin myös 
yöhoito, joten nyt talossa saa ympärivuorokautista hoitoa. Talosta löytyvät myös sauna-
osasto, pesutupa ja pieni kerhotila. Tällä hetkellä palvelutalo ei täytä rakenteellisesti 
toiminnan vaatimuksia ja käynnissä on hankesuunnittelu remonttia varten. Jatkossa ta-
loon tulisi pääasiassa ryhmäasuntoja ja vain joitakin palveluasuntoja. Tällä hetkellä Ki-
naporin välittömässä läheisyydessä toimii päiväkoti, joka lopettaa toimintansa ensi ke-
sänä. Tilalle on tulossa päivätoimintaa. Päiväkodin ja palvelukeskuksen yhteistyö on 
ollut hyvin vähäistä (lapset käyneet vierailulla esiintymässä muutaman kerran vuodes-
sa). 

Palvelutaloon hakeudutaan oman alueen vanhuspalvelun sosiaalityöntekijän kautta. Jo-
kaiselle asukkaalle erikseen tehtävän hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan asukkaalla 
on mahdollisuus saada apua ateria- ja lääkehuoltoon, henkilökohtaiseen hygieniaan, 
kauppa- ja pankkiasioiden hoitamiseen, siivoukseen sekä saattoapua esimerkiksi lääkä-
rille. Vastuuhoitajat voivat hoitaa myös muita henkilökohtaisia asioita ja pitää yhteyttä 
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omaisiin. Talossa on oma sairaanhoitaja ja kotihoidon lääkäri käy talossa kerran viikos-
sa, mutta on tarkoitettu vain kotihoidon asiakkaille, muut asukkaat käyttävät Kallion 
terveysaseman palveluja. Palvelutalon ruokahuollon järjestää viereisen Kinaporin palve-
lukeskuksen ruokala, jossa on mahdollista syödä päivittäin aamiainen ja lounas. 

4.2.3 Päivätoiminta 

Päivätoiminta on huonokuntoisille vanhuksille tarkoitettua toimintaa, jonka tavoitteena 
on tukea vanhuksen kotona asumista. Päivätoiminnan asiakkaat valitaan sosiaaliviran-
omaisten avulla. Päivätoimintaa Kinaporissa on kahdenlaista; 16-paikkainen Touhula on 
tarkoitettu dementikoille ja 14-paikkainen Kammari omaishoidossa oleville henkilöille. 
Päivätoiminta tulee laajenemaan lasten päiväkodin tiloihin sen toiminnan loputtua. 

4.3 Palvelutalon käyttäjät 

4.3.1 Kinaporin palvelutalon käyttäjät 

Kaikkiaan Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa käy päivittäin yli kolme tuhatta kä-
vijää. Kinaporissa käy päivittäin noin 500 kävijää. Ateriapalvelut on käytetyin palvelu 
ja tarjotut ateriavaihtoehdot vaikuttavat merkittävästi myös päivittäiseen kävijämäärään. 
Kinaporin liikuntatilat, jumppasali, kuntosali ja uima-allas ovat Helsingin parhaita ja 
liikunnallisen toiminnan kysyntä onkin suurta. Kinaporissa käydään pidemmänkin mat-
kan päästä ja suurin osa käyttäjistä käy palvelukeskuksessa noin kerran viikossa. Toi-
saalta osa vierailee myös muissa palvelukeskuksissa. (Papu 2002) 

Palvelukeskuksen asiakkaat ovat luonnollisesti hyvin omatoimisia ja vireitä. Päivätoi-
minnan asiakkaat taas ovat aika huonokuntoisia, huonokuntoisempia kuin aikaisemmin. 
Kinaporin palvelukeskukselle on Helsingissä annettu kolme vastuualuetta suhteessa sen 
käyttäjiin: 
1. Toiminnan kehittäminen niin, että huomioidaan monikulttuurisuus. 
2. Askartelutilojen ja -osaamisen tehokas hyödyntäminen (puutyöt, käsityöt, kangas-

puut, metalli- ja lasityöt). 
3. Liikuntatilojen hyödyntämisen kehittäminen, jossa tavoitteena muun muassa ennal-

taehkäisevän toiminnan lisäksi kehittää korjaavaa toimintaa. Siihen tarvittaisiin fy-
sioterapeutin ammattitaitoa ja tavoitteena onkin palkata keskukseen oma fysiotera-
peutti. 
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4.3.2 Hyvät kokemukset sekä kehittämistarpeet 

Myös Helsingissä on haettu muualta uusia tapoja toimia ikääntyvien hyväksi. Hyvä 
kuntouttavan toiminnan malli on löytynyt Liedon kunnasta Turun läheltä. Siellä palve-
lukeskus toimii terveyskeskuksen yhteydessä ja alkuperäisenä tavoitteena mallille oli 
vähentää kuntoutuksella sairaala- ja terveyskeskuspäivien lukumäärää. Erityisen hyvää 
Kinaporissa on se, että asiakkaat ovat myös mukana keskuksen toiminnan suunnittelus-
sa (14-jäseninen käyttäjäneuvosto). Palvelukeskus tekee myös tiivistä yhteistyötä kau-
pungin vanhusneuvoston ja vanhusjaoston kanssa. Päättäjiä kutsutaan seminaareihin ja 
vierailuille. Kinaporissa tulevaisuuden haasteita ovatkin hyvien tilojen entistä parempi 
hyödyntäminen. 

Tilojen vuokraamisen laajentaminen iltoihin ja viikonloppuihin edellyttäisi henkilö-
resurssien lisäksi myös välineistön ajanmukaistamista. Määrärahaa tarkoitukseen on 
haettu jo useampana vuotena, mutta se on ainakin toistaiseksi evätty. Nyt palvelukes-
kukseen on saatu palveluneuvoja, mutta palvelukeskus ja koko palveluketju tarvitsisivat 
tiedottajan ammattitaitoa siinä, miten toiminnasta ja palveluista saataisiin paremmin 
tiedotettua myös niille käyttäjille, jotka eivät talossa käy. Tällä hetkellä esimerkiksi net-
tisivut ovat aika huonossa jamassa. Itsenäisesti omassa kodissaan asuvan ikäihmisen 
kannalta ongelmana on kotihoidon palveluiden hankkiminen. Kukin palvelu täytyy erik-
seen hankkia eri palveluntarjoajilta, eikä kokonaispaketteja ole. Kinaporin keskuksen 
välittömässä läheisyydessä ei ole ns. senioritaloja. Lähin lienee Arabianrannassa sijait-
seva Loppukiri. Tietoa taloista tai yhteistyötä niiden kanssa ei tällä hetkellä ole. 

4.4 Eroja ja yhtäläisyyksiä 

Verrattaessa Pispan ja Kinaporin palvelukeskuksia teoreettiseen kehämalliin voidaan 
todeta, että molemmat palvelukeskukset sisältävät kehämalliin kuuluvia elementtejä. 

Kinaporin palvelukeskus vaikuttaa kuitenkin vireämmältä paikalta. Sen etuna on kes-
keinen sijainti Helsingin ydinkeskustan tuntumassa. Sinne on hyvät liikenneyhteydet ja 
lähelläkin asuu paljon väestöä. 

Kinaporissa on myös saatu vapaaehtoistoiminta hyvin toimivaksi osaksi järjestelmää. 
Tätä on edesauttanut se, että Kinaporissa on erittäin monipuoliset harrastustilat, jotka 
houkuttelevat kävijöiksi myös nuorempia asiakkaita. Kinaporissa kävijöiden ikärakenne 
vaikuttaa siten monipuolisemmalta. 

Kehämalli-visiosta jää molempien palvelukeskusten osalta puuttumaan asiakkaiden vir-
tuaalinen yhdistäminen ja Internet-palvelut sekä se, että tilat olisivat aktiivisessa käytös-
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sä myös virka-ajan ulkopuolella. Molemmat palvelukeskukset ovat olleet toiminnassa 
noin 20 vuotta ja molempiin keskuksiin tulisi toteuttaa remontti, joissa tilat remontoitai-
siin paremmin nykyajan tarpeita vastaaviksi. 

Pispan palvelukeskuksessa vuosittain aterioivien määrän perusteella (6 ateriapäivää vii-
kossa) voidaan arvioida päivittäiseksi kävijämääräksi noin 300 henkilöä päivässä. Luku 
saattaa heittää totuudesta jonkin verran. 300 kävijää päivässä olisi 3/5 Kinaporissa päi-
vittäin käyvien määrästä. 

Jos Pispan palvelukeskuksen kävijämäärää suhteutetaan Pyynikin ja Raholan palvelupii-
rien väestörakenteeseen (yhteensä 5800 yli 65-vuotiasta), voidaan arvioida että alueiden 
eläkeläisväestöstä noin viisi prosenttia asioisi palvelukeskuksessa päivittäin. Luku on 
täsmälleen sama kuin mitä on arvio koko Helsingin kaupungin palvelukeskusten käyttä-
jäosuudesta suhteessa eläkeläisväestöön (ks. luku 3.2.2). Toisaalta Pyynikin palvelupii-
rissä asuva väestö saattaa suuntautua myös Tampereen keskustassa sijaitsevien vanhus-
ten palveluiden käyttäjiksi. Siitä, mistä päin kaupunkia Pispan palvelukeskuksessa asi-
oidaan, ei ole tarkempaa tietoa. 

Aterioiden ja kahvilapalveluiden käytön osuus keskuksen toiminnasta on suurempi kuin 
Helsingin kaikissa palvelukeskuksissa keskimäärin (Helsingin tunnusluvut liitteessä 1). 
Liikunnallisen toiminnan osuus taas on huomattavasti pienempi Pispassa, sillä Helsin-
gissä liikunnallisen toiminnan osuus on 15 prosenttia ja Pispassa 2 prosenttia. Osittain 
kyse voi olla erilaisesta tilastoinnista, mutta ero on liian suuri ollakseen vain toimintojen 
erilaisesta tilastoinnista johtuva. Myös kerhotoiminnan ja ohjelmallisen toiminnan osuus 
on Helsingin palvelukeskuksissa suurempi. Yksityisen sektorin tuottamia hoivapalvelui-
ta taas on Pispassa enemmän. 
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5. Pispan uusi palvelukeskus 
Pispan palvelukeskuksen kävijämäärien ja väestörakenteen perusteella voidaan arvioida 
palveluiden tarjontaa ja käyttöä. 

5.1 SWOT 

Pispan palvelukeskusta voidaan analysoida myös SWOT-analyysin avulla. Seuraavassa 
taulukossa on Pispan palvelukeskuksen swot-analyysi. 

Taulukko 4. Pispan palvelukeskuksen SWOT-analyysi. 

VAHVUUDET 

o Vakiintunut asiakaskunta 

o Luonnonkaunis sijainti ja viih-
tyisät tilat 

o Tiloissa toimii myös kotihoitajien 
toimipiste 

HEIKKOUDET 

o Hieman syrjäinen sijainti 

o Ikääntynyt asiakaskunta 

MAHDOLLISUUDET 

o Investointien avulla vireäksi kes-
kukseksi, jossa vahva yhteisölli-
syys 

o Nuorempien asiakkaiden myötä it-
seohjautuvaa toimintaa 

UHAT 

o Kehittämiseen ei panosteta: palve-
lukeskus hiipuu vanhojen ja sairai-
den huoltopisteeksi 

 

Pispan palvelukeskuksen toiminnasta vastaa tällä hetkellä Tampereen kaupunki. Tilat 
ovat kuitenkin remontin tarpeessa ja kaupunki kartoittaa myös mahdollisuuksia myydä 
kiinteistö toisen toimijan hallintaan.  Tällöin ensisijaisesti tulee mieleen Kotilinnasäätiö, 
joka nykyiselläänkin on tilojen suurin vuokralainen. Kotilinnasäätiön suurimmat inves-
tointisuunnitelmat keskittyvät kuitenkin tällä hetkellä Tampereen Tammelaan, missä ns. 
Teva-taloon saneerataan uusia vanhusten vuokra-asuntoja. Toisaalta Kotilinnasäätiöllä 
on myös tonttimaata palvelukeskuksen vieressä, joten sillä olisi periaatteessa mahdolli-
suus samalla myös laajentaa asuntotarjontaansa. Kaupungin tulisi kuitenkin vastata van-
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husten palvelutarjonnasta myös tulevaisuudessa joko omana tuotantona ja ostopalvelui-
den avulla. Ei ole realistista olettaa, että yksityinen toimija voisi nykyisissä olosuhteissa 
harjoittaa Pispassa kannattavaa liiketoimintaa ilman julkisen sektorin merkittävää talou-
dellista tukea. 

Pispan palvelukeskuksen tilat ja lähiympäristö ovat edelleen viihtyisiä, mutta palvelu-
keskusta odottaa suuri julkisivuremontti ja sinne pitäisi mm. rakentaa uusi hissi. 

5.2 Kehittämisajatuksia 

Pispan palvelukeskusta voitaisiin kehittää: 

1. Houkuttelemalla asiakkaiksi myös nuorempaa väestöä ja siten lisätä paikan vire-
yttä 

2. Mahdollistamalla ilta- ja viikonloppuaukiolo 

3. Hyödyntämällä tietotekniikan suomia mahdollisuuksia asukkaiden yhdistäjinä 
(www-sivut, sähköpostit) 

4. Uudisrakentamalla lähistölle asuntoja, joiden asukkaiksi tavoiteltaisiin ikäihmi-
siä 

5.2.1 Asiakkaiksi myös nuorempia 

Palvelukeskusasiakkaiden ikärakenne on vuosien myötä vanhentunut, mikä luonnolli-
sesti näkyy toiminnassa. Nuoremmat asiakkaat loisivat koko toiminnalle nuorekkaam-
man ilmapiirin ja mahdollistaisivat omaehtoista toimintaa ja jopa vanhempia auttavaa 
vapaaehtoistoimintaa. Kinapori tarjoaa vertailun mukaan kohteen, josta voitaisiin ottaa 
oppia vapaaehtoistyön käynnistämisestä ja vetämisestä. 

Palvelukeskuksesta voitaisiin myös tarjota tiloja esim. eläkeläispiireille, joita toimii 
ympäri kaupunkia. Keskuksen yhteyteen voitaisiin pohtia myös joitakin liikunnan har-
rastamisen mahdollistavia tiloja kuten kuntosalia tai voimistelusalia. Kinaporissa suosit-
tuja ovat olleet uima-altaat, mutta niiden investointikustannukset ovat luonnollisesti 
merkittäviä.  
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Myös käsityötiloja voitaisiin vuokrata tilapäiseen käyttöön. Pispassa valmiiksi löytyy 
esimerkiksi kangaspuita, joista työväen- tai kansalaisopisto tai jokin pienempi toimija 
voisi olla kiinnostunut. 

Kun tiedetään vanhusväestön kasvava määrä, ei voida olettaa kaupungin satsaavan ta-
loudellisesti niihin ikäihmisiin, jotka pärjäävät omillaankin. Siten toiminnasta pitäisi 
pyrkiä saamaan vähintään kustannukset kattava maksu (esim. tilavuokra). Kuitenkin 
nuorempien kenties maksukykyisempien asiakkaiden avulla voitaisiin maksullisille pal-
veluille saada riittävästi asiakaskuntaa ja saada aikaiseksi kasvavan positiivisen kysyn-
nän kehä, joka saattaisi houkutella paikalle entistä enemmän myös yksityisiä palvelun-
tarjoajia.  

Esimerkiksi ruokala voisi muuttua enemmän kaikille eläkeläisille suunnatuksi ”työpaik-
karavintolaksi”, jossa voisivat tarvittaessa aterioida myös muun ikäiset ihmiset. Esimer-
kiksi Hervannan Keinupuiston palvelukeskuksen Ravintola Keinupuisto toimii näin.  

 

5.2.2 Ilta- ja viikonloppuaukiolo mahdolliseksi 

Nykyinen teknologia mahdollistaa erilaisen sähköisen kulunvalvonnan. Järjestelmä voi-
taisiin asentaa myös Pispaan, jotta osa tiloista voisi olla asukkaiden käytössä myös iltai-
sin. Sama kulkukortti voisi toimia avaimena myös asukkaiden kotiin. 

Kadonneet kulkuluvat voisi helposti tehdä toimimattomiksi. Järjestelmä mahdollistaisi 
erilaisia kulkuoikeuksia toimintakyvyltään erilaisille vanhuksille. 

Tilojen päivystysvartiointia voisi hoitaa jokin kiinteistö-, tai turvallisuuspalveluyritys. 
Mahdollisesti sama yritys voisi hoitaa kulkulupia ja ehkä jopa turvapuhelinverkostoa. 

5.2.3 Tietotekniikka yhteisöllisyyden tueksi 

Tietotekniikan avulla voidaan luoda virtuaalisia verkostoja ihmisten välille. Tampereen 
kaupunki on toistaiseksi informoinut vanhusten palveluista vain kaupungin omien Inter-
net-sivujen avulla. Sivut noudattavat hallinnollisia rajoja, ja niiden päivitystiheys vaih-
telee. 

On ehkä epärealistista kuvitella, että Internet-sivuja voitaisiin/kannattaisi rakentaa vain 
Pispan palvelukeskuksen käyttäjiä varten. Tampereen kaupunki tarvitsisi kuitenkin sa-

33 



 

mankaltaisen senioriportaalin, kuin mitä Helsingistäkin löytyy 
(http://www.hel2.fi/seniorinfo/fin/index.html). Sivustolle olisi mahdollista rakentaa 
myös keskustelupalsta rekisteröityneille käyttäjille ja se voisi toimia ajantasaisena tiedo-
tuskanavana senioreja koskevissa asioissa. 

5.2.4 Uudisrakentamalla uutta asiakaskuntaa 

Tällä hetkellä palvelukeskuksen yhteydessä asuu reilut sata melko huonokuntoista van-
husta. Palvelukeskuksen tuntumassa sijaitsevissa VTS:n kerrostaloissa asuu joitakin 
vanhuksia, jotka asioivat Pispassa. 

Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä on rakentamatonta tonttimaata, johon voi-
taisiin rakentaa uusia vanhusten asumiseen soveltuvia asuntoja. Myös senioritalo saat-
taisi houkutella asukkaakseen lähistön pientaloissa asuvaa ikääntyvää väestöä. Samalla 
pientalokantaa vapautuisi nuorempien asuntokuntien käyttöön. 

Kehämalliin sisältyvä ajatus tavanomaisten kerrostaloasuntojen remontoimisesta esteet-
tömiksi senioriasunnoiksi ei toimi Pispan välittömässä läheisyydessä kuin ehkä VTS:n 
asunnoissa, koska läheisyydessä melko vähän kerrostaloja. VTS:nkin kerostalot ovat 
niin myöhään rakennettuja, että niissä lienevät perusasiat kunnossa (esim. ei kylpyam-
meita). 

5.2.5 Toimivat kuljetuspalvelut 

Ainakaan vielä nykyisin ei kaupungeissa asuvilla vanhuksilla ole paljon ajokortteja, 
joten liikkuminen tapahtuu julkisten kulkuneuvojen tai kaupungin kuljetuspalvelun 
avulla. Voisi olla syytä myös tarkastella, olisiko palvelukeskukselle mahdollista luoda 
esim. palvelubussikuljetusta, joka palvelisi omaehtoisesti liikkuvia asiakkaita mahdolli-
simman hyvin. Kuljetuspalvelujen nykytilan kokonaisuus ei tosin ole täysin tutkijoiden 
tiedossa. Pispan palvelukeskuksen ohi kulkee kaupungin liikennelaitoksen linja 25 arki-
sin noin neljä kertaa tunnissa, mutta mahdollisista palveluvuoroista ei ole tietoa. 

5.2.6 Neuvonta ja kodin kunnossapitopalvelut 

Palvelukseskuksesta olisi hyvä tarjota neuvontapalveluja vanhuksille. Sosiaalineuvontaa 
keskuksessa tosin tarjotaankin.  
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Tampereella aivan keskustassa toimiva Ikäpiste tarjoaa vanhuksille tietoa ja tukea heille 
vaikeissa asioissa. Tätä tukea voisi ajatella tarjottavan myös palvelukeskuksista käsin 
esimerkiksi 1-2 päivänä viikossa.   

Tulevaisuuden senioriasuminen -projektin yhteydessä tehdyissä haastatteluissa nousi 
esiin muun muassa asuntokorjauksiin liittyvät ongelmat. Remonttien teettämisen avuksi 
moni vanhus tarvitsisi paitsi tietoa, myös rakentamisen ammattilaistaustan omaavan 
tukihenkilön, joka varmistaisi remontin teettämisen laadukkaasti ja ilman ylimääräisiä 
kustannuksia. Tämänkaltaistakin tukea voisi olla tarjolla myös palvelukeskuksista käsin.  

Palvelukeskuksen talonmies voisi käydä myös asiakkaiden kotona hoitamassa lampun-
vaihtoja ja muita teknistä osaamista vaativia pieniä askareita. Talonmiehen nykyiseen 
toimenkuvaan kuuluukin huolehtia Kotilinnasäätiön asunnoissa asuvien asiakkaiden 
tapreista, mutta palvelua voisi laajentaa kattamaan lähialueiden muidenkin palvelukes-
kusasukkaiden koteja.  

Edellä mainitut tekijät eivät niinkään liity palvelukeskuksen vetovoimaisuuden lisäämi-
seen, vaan siihen miten palvelukeskus voisi parhaiten tukea vanhusten omatoimista sel-
viytymistä. 

5.3 Tarjolla olevien avustusten myöntämismahdollisuudet 

Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004) tuli voi-
maan vuoden 2005 alusta. Avustus koskee uudisrakennettavia, perusparannettavia sekä 
hankittavia vuokra-asuntoja ja vuokrataloja. Avustuksen saannin edellytyksenä on, että 
kohde saa myös korkotukilainaa. Huonokuntoiset vanhukset ovat yksi tarkoitettu eri-
tyisryhmä. Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu siten, että mitä enemmän 
poikkeuksellisia ratkaisuja tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. 
Enimmäisprosentit ovat kohteen luokittelun mukaisesti 5, 20 ja 35 prosenttia hyväksy-
tyistä investointikustannuksista. Korkotukilainaa ja avustusta voi saada varsinaisten 
asuintilojen ja tontin lisäksi myös välittömästi asumista tukeviin ja palveluiden tuotta-
miseen tarvittaviin tiloihin. 

Erityisryhmien investointiavustukseen ovat oikeutettuja myös kunnat, kuntien omista-
mat yhtiöt ja säätiöt. Tilojen peruskorjaukseen ja laajentamiseen kannattaa kaupungin 
ja/tai Kotilinnasäätiön selvittää tarkemmin avustuksen saantimahdollisuudet. 
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5.4 Lopuksi 

Pispan palvelukeskus on toiminut vanhuksia palvelevana keskuksena yli 20 vuotta. Ny-
kyisin palvelukeskuksessa vierailee sekä omatomisia eläkeläisiä, että jo melko huono-
kuntoisia vanhuksia erityisesti päivätoiminnan asiakkaina. Ikärakenne on ajan myötä 
vanhentunut, mikä heijastuu myös toimintaan.  

Pispan palvelukeskuksen suurin ongelma on sen sijainti. Se sijaitsee erittäin kauniilla 
paikalla, mutta selvästi irrallaan ydinkeskuksesta. Ilman täydennysrakentamista on ehkä 
vaikea nähdä sen kehittyvän kehämalli-visiota vastaavaksi vireäksi asukkaita yhdistä-
väksi keskukseksi. Olisiko Pispan palvelukeskus sitten parhaimmillaan nimenomaan 
huonokuntoisille vanhuksille (esim. dementoituneet vanhukset) korjausrakennettuna 
rauhallisena palveluasumisen yksikkönä? Sen päättää aikanaan Tampereen kaupunki. 
Joka tapauksessa palvelukeskuksille on kysyntää tulevaisuudessa, eli niiden tarjoamia 
toimintoja ei missään tapauksessa suositella lopetettavaksi. Kysymys on vain siitä, mis-
sä sijainnissa niitä voidaan parhaiten hyödyntää. 
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Liite 1. Toimintojen käyttökerrat Helsingin palve-
lukeskuksissa vuonna 2000. 

 Käyntejä Osuus % 

Ateriat yhteensä 335 124 34,8 % 

Kahviopalvelut 157 633 16,3 % 

Liikunnallinen toiminta 147 935 15,3 % 

Kerhotoiminta ja opintopii-
rit 

80 026 8,3 % 

Ohjelmallinen toiminta 63 211 6,6 % 

Askartelu 37 728 3,9 % 

Myyjäiset näyttelyt 29 164 3,0 % 

Pelit 28 130 2,9 % 

Kirjasto 24 726 2,6 % 

Sosiaali- ja terveysneuvon-
ta 

21 569 2,2 % 

Sauna 14 973 1,6 % 

Uskonnollinen toiminta 8 201 0,9 % 

Retket, teatteri ym. 7 328 0,8 % 

Kylvetys 3 720 0,4 % 

Pyykki ja vaatehuolto 3 082 0,3 % 

Muu toiminta 1537 0,5 % 
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