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Visio
Kotipirtti vanhustyön kehityksen kärjessä

Kotipirtti tahtoo laajentua ja kehittää lisääntyvän vanhusväestön tarpeisiin 
ominaisuuksiltaan ja palveluiltaan kotona selviytymistä tukevaa asuntokan-
taa.
Kotipirtti tahtoo olla osa hyvinvointipalvelujen alueellista verkostoa ja 
suunnitelmallisella yhteistyöllä kehittää toimintaansa.
Kotipirtti tahtoo panostaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja tieto-taitoon. 
Tällä taataan asukkaiden hyvä elämä ja henkilökunnan saatavuus ja sitou-
tuminen sekä työyhteisön vetovoimaisuus.

Missio
Perustehtävä

Kotipirtti ylläpitää ja kehittää monipuolisia asumismuotoja, asumista tuke-
via ja kotiin annettavia palveluja. Niitten avulla edistetään ikäihmisten 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kotipirtti tarjoaa yksilölli-
sen palvelupolun ympärivuorokautisesti asukkaan elämän loppuun saakka.
Toiminnan tarkoitus on solidaarisen vastuun herättäminen lähimmäistä 
kohtaan ja sosiaalisten olojen kehittäminen.

Arvot
Hyvyys: Kotipirtti tukee asukkaitten itsemääräämisoikeutta, arvokkuuden 
säilyttämistä ja kuuntelee heitä.
Haluamme edistää sukupolvien vuorovaikutusta ja kutsua omaiset osallis-
tumaan läheistensä elämään.
Vapaaehtoiset ovat yhä keskeisempi voimavara toiminnalle.

Kauneus: Kotipirtti luo asukkaille kauniin, kodikkaan ja turvallisen asuin-
ympäristön, jossa he saavat hyvän kohtelun.
Elämänlaatua tukevat monipuolinen kulttuuritoiminta ja osallistava tekemi-
nen.

Totuus: Kotipirtti myöntää kehittämistarpeensa ja etsii aidosti ristiriitoihin 
rakentavia ratkaisuja. Se edellyttää tiedonhankinnan, avoimen vuorovaiku-
tuksen ja toinen toistensa kunnioittamisen vahvistamista.
Näkemyksellisyys vaatii koko organisaatiolta muutostarpeitten havaitse-
mista ja niitten toteuttamista.
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Koulutusta anta-
vat tahot

Henkilöstön sitouttaminen.
Osallistava ja kannustava johtaminen.
Yhdessä oppiminen
Tavoitteellisuus.
Koulutus.

Vakaa talous. Henkilöstökulujen ja täyttöasteen 
tasapaino. 
Yhteistyö Tampereen kaupungin ja lähikuntien 
kanssa. 
Nykytekniikan käyttöönotto resurssien mukaan. 
Eettiset valinnat.

Koko henkilöstön suunnitelmallinen koulutus 
takaamaan osaaminen koko palvelupolulle. 
Motivaation kasvattaminen tukemaan henkilöstön 
terveyttä ja toimintakykyä.

Yhteistyökumppaneitten etsintä ja tarvittavat 
muutostyöt. Näkemys siitä mitä halutaan. Vastuut-
taminen.

Arvioidaan organisaatiota toiminnan muutosten 
mukaisesti. Jäsenhankinnan tavoitteena on saada 
eri- ikäisiä, innostuneita ja vanhustyön kehittämis-
estä kiinnostuneita mukaan.

Yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisuuden palkitse-
vuus.
Palautekeskustelujen kehittäminen.
Työhönotto menetelmät.
Asukas- ja asiakastyytyväisyysmittareita sekä 
työyhteisön sisäisiä arviointeja kehitetään.
Olemassa olevat seuranta- ja arviointimittarit 
pidetään ajan tasalla.
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