
 

 
Majatalosta ei viiden tähden hotellia pelkällä 
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Omaistensa hoitomaksuista huolestuneet kokoontuivat 
keskustelutilaisuuteen sunnuntaina. Paikalla oli 12 henkilöä.  
Seuraavana toimenpiteenä on kansalaisaloitteen lähettäminen.  

 
Kuvaaja: Janne Lehtonen  
 
 
Kouvolan palveluasuntojen maksut puhuttivat 
keskustelutilaisuudessa. 
Tapani Olkku, Kouvolan Sanomat.  

 
 
Kouvolan kaupungin päätös muuttaa palveluasunnoissa asuvien vanhusten palvelumaksuja on herättänyt närää 
omaisissa. 
 
Tilanteen korjaamiseksi Kymen paviljongissa järjestettiin keskustelutilaisuus, joka veti paikalle reilut 
kymmenkunta närkästynyttä. Omaisten toivomuksesta järjestetyn tilaisuuden kutsui kokoon Ari Vainio. 
 
Kouvolan palveluasuntoja on muutettu normaalista tehostettuun palveluasumiseen. Tehostus tarkoittaa 
normaaliin palveluasumiseen verrattuna muun muassa sitä, että asukkaille on tarjolla hoitoa ympäri vuorokauden. 
 
Ongelman ytimenä on se, että omaiset kokevat, että palveluiden hinta nousee ja nimi vaihtuu, mutta mikään muu 
ei muutu. 
 
- Jos palomiehet käyvät kahvilla, niin ei kahvilasta tule sillä paloasemaa. Jos Voikkaalla painetaan hätänappia niin 
hoitajat saattavat olla Anjalassa, Ensio Vilkko perusteli. 
 
Perusturvalautakunnalle on lähetetty oikaisupyyntöjä noin 30. Ne koskevat yksittäisiä henkilöitä. 
 
Lääninhallitukseen asiasta on tehty kaksi tutkintapyyntöä jotka kohdistuvat itse järjestelmään. 
 
Kaupungin uusi käytäntö on, että vanhukselle pitää jäädä käteen vuokran, ateriamaksun ja palvelumaksun 
jälkeen 18 prosenttia tuloistaan, kuitenkin vähintään 170 euroa. 
 
Paikallaolijoiden kokemuksissa parinsadan euron palvelumaksut olivat hypänneet pahimmillaan yli tuhanteen 
euroon. 
 
Nyt koolla olleiden toiveena oli, että paitsi pahimmat korotukset vedettäisiin takaisin, myös järjestelmään 
saataisiin korjaus. 
 
Keskustelutilaisuudessa löytyi ymmärrystä sille, että maksut määräytyvät tulojen mukaan, mutta niiden 

viisinkertaistuminen ei paikallaolijoille enää vaikuttanut kohtuulliselta. 
 
Tekeillä on kansalaisaloite asian selvittämiseksi. 
 

Siinä vaaditaan muun muassa maksujen uudelleenkäsittelyä, niiden kohtuullisuutta palveluihin nähden, 
maksukattoa ja palveluasumisen ja tehostetun palvelun tarkkaa määrittämistä. 
 
Tilaisuuteen osallistunut Petri Tarkkanen kritisoi tapaa, jolla korotukset hoidettiin. 
 
- Laskutus muuttui ensin mutta palvelut eivät. Sitten tilanne on erilainen jos esimerkiksi lääkkeet kuuluvat 
korotettuun maksuun, hän totesi. 

 
- Olen tyytyväinen, että äitini pääsi palveluasuntoon. Toivottavasti jatkossa tilanne on se, että jos hän tarvitsee 
apua, sitä ei tarvitse hakea muualta. 
 
Tarkkasen äiti on eräs niistä, joiden kohdalla korotus oli suuri. Ennen vähän reilun 200 euron lasku hyppäsi nyt 
noin viisinkertaiseksi. 
 
- Olen luottavainen siihen, että tilanne muuttuu, hän sanoi. 
 
http://www.kouvolansanomat.fi/Uutiset---Uutiset 
maakunnasta/2009/05/04/Majatalosta+ei+viiden+t%25E4hden+hotellia+pelk%25E4ll%25E4+nimenmuutoksella
/200927021945/5 


