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Uuden Kouvolan muotoutuessa kuudesta eri kunnasta, Anjalankoskesta, Elim est , Jaalasta, Kouvolasta, Kuusankoskesta ja
Valkealasta, monet asiat ovat muuttuneet ja kuntalaiset ovat uusien asioiden edess . T m  siit kin huolimatta, ett  muutosta
on tehty hitaasti. Ja my s siten, ett  mahdollisimman v h n niit  asioita muuttuu, jotka v litt m sti vaikuttavat kuntalaisen
jokap iv iseen el m n ja selviytymiseen.

Viime p ivin  my s lehdist n puitteissa ovat olleet esill  maksuk yt nn t ja niist  erityisesti tehostetun palveluasumisen
maksut. T m n artikkelin tavoitteena on kertoa tehostetun palveluasumisen sis ll st , taustoista ja maksuista, joiden osuus
t ss kin on nyt hallitseva.

Yleis n kirjoituksissa ja kannanotoissa on my s ollut virheellisyyksi , jotka sin ns  huomioon ottaen lains d nt mme
monimuotoisuus ovat ymm rrett vi . Samoin on luonnollista se, ett  l hell  el vien ihmisten kannanotot ovat tunnepohjaisia,
herkki kin.

Maassamme ja my s meid n Kouvolan kaupungissa on vahvat perinteet laitoshoidolla. Valkealakoti on perustettu jo vuonna
1893, ja Kuusankosken M kikyl n palvelukeskus on seurannut pian j ljest . Ne ovat olleet aikansa edell k vij it  ja
uranuurtajia alueen vanhustenhuollossa. Laitoshoidon asema sek  suomalaisessa sosiaalihuollossa lains d nt  my ten ett
ihmisten mieliss  on ollut my s vakaa ja vahva.

Viime vuosina laitoshoidon tilalle ja sit  korvaamaan on noussut tehostettu palveluasuminen, jota muutosta my s Ik ihmisten
laatusuoritus korostaa. Muutoksen tavoitteet vanhusten ja ik ihmisten kannalta ovat hyvi : yksil llisyyden ja oman el m n,
my s itsem r misoikeuden vahvistaminen, vanhuksen ja omaisten hyv n vuorovaikutuksen mahdollistaminen, el misen
laadun kaikkinainen parantaminen my s silloin, kun ihmisen avun ja palvelujen tarve on suuri ja merkitt v .

Tehostettua palveluasumista tarvitaan silloin, kun vanhus tai mikseip  nuorempikin ihminen tarvitsee ymp rivuorokautisesti ja
jatkuvasti hoivaa, hoitoa ja palvelua, ja kun se ei ole omaan kotiin mill n tavoin j rjestett viss .

Mit  ovat erot laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen v lill : ne ovat hiuksenhienoja hoidon ja palvelun m r ll
mitattuina, mutta asukkaalla on oma huone. Laitoshoidossa edelleenkin yksi huone on useamman henkil n kotina. My s
muut j rjestelyt ovat erilaisia. Asukkaan asuminen perustuu vuokrasuhteeseen, ja h n maksaa vuokran. Samoin h n maksaa
ateriamaksun, jotka laitoshoidossa ovat kokonaisuus.

Kouvola tuottaa palveluasumista sek  omana toimintana ett  ostopalveluina. Ostopalveluiden rungon  muodostavat
yhdistyspohjaiset palveluiden tuottajat, joita on l hes kaikkien vanhojen kuntien alueilla, ja jotka puolestaan ovat olleet
palveluasumisen luojia ja edell k vij it  alueella. My hemmin palveluntuottajiksi on tullut yrityspohjaisia toimijoita, ja my s
kunnat ovat kehitt neet omaa palveluasumistaan.

Tehostetun palveluasumisen paikkoja Kouvolalla on nyt 479, joista ostopalveluina ostetaan noin 250 ja omana toimintana
tuotetaan 225.

Palveluista peritt vist  maksuista s det n sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja -asetuksessa.
Lis ksi kunnat antavat omilla p t ksill n tarkentavia ohjeita maksujen m r misest  ja perimisest  sek  p tt v t maksut
lains d nn n yleiss nn sten mukaisesti niist  palveluista, joista ei ole lains d nn llisi  ohjeita.

Lains d nn n t rkeit  yleiss nn ksi  ovat: 1) asiakasmaksu saa olla enint n palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen, 2) kun kunta j rjest  palvelut ostamalla ne yksityiselt  palvelun tuottajalta, asiakkaalta perit n
samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itsens  tuottamista palveluista, 3) asiakasmaksun tulee olla kohtuullisessa suhteessa
palvelujen m r n, 4) asiakasmaksu voidaan m r t  asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Sosiaalihuollossa maksukyvyn mukaan perit n maksut niist  palveluista, jotka ovat s nn llisi  ja pitk kestoisia, muun
muassa laitoshoito, kotona annettava palvelu eli kotihoito ja my s p iv hoidon maksut.

Palveluasumisen osalta, mukaan lukien tehostettu palveluasuminen, ei lains d nn ss  ole yksityiskohtaisia ohjeita. Kunnat
ovat maksuperusteita laatiessaan ja p tt ess n k ytt neet kahta p linjaa: joko kotihoidon ohjeistusta, jossa asiakkaan
tulot otetaan huomioon bruttom r isin , tai laitoshoidon ohjeistusta, jossa puolestaan tulot otetaan huomioon
nettom r isin .

Kouvolan tehostettua palveluasumista koskevissa, perusturvalautakunnan 13.1.2009 hyv ksymiss  asiakasmaksuissa l hdetty
siit , ett  maksu m r t n maksukyvyn mukaan.

Asiakkaan tuloissa l hdet n nettoperiaatteesta, ja t ll in otetaan huomioon kaikki k ytett viss  olevat tulot, my s
mets talouden tuotto. Sen sijaan omaisuuteen, varallisuuteen, esimerkiksi s st ihin, ei puututa muuta kuin korkotulon
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osalta. 

Menoina hyv ksyt n asumismenot palveluasumisessa ja ateriamenot. 
K ytt varaksi varataan 18 prosenttia tulojen ja menojen erotuksesta, kuitenkin v hint n 170 euroa kuukaudessa
(laitoshoidossa 90 euroa kuukaudessa). 
T ll  tarkennuksella perusturvalautakunta on varmentanut nimenomaan pienituloisten el kel isten asemaa, ja t m  on
merkinnyt my s sit , ett  osalla asiakkaista k ytt vara on noussut. 18 prosentin s nt  puolestaan merkitsee sit , ett
hyv tuloisten asiakkaiden k ytt vara on enemm n kuin 170 euroa.

Keskusteluissa ja kirjoituksissa on huolen aiheeksi noussut k ytt varan riitt vyys l kkeisiin ja terveydenhuoltoon. On
huomattava, ett  p s nt isesti l kkeet ovat Kela-korvattavia, ja vuosittainen raja, jonka j lkeen korvattavat l kkeet ovat
asiakkaalle ilmaisia, on 672 euroa.

Samoin ovat puhuttanut huomattavan korkeat asiakasmaksujen korottumiset, jollaisia kyll  on. Tausta on kuuden kunnan
erilaisissa ohjeissa, joita ei tehostetun palveluasumisen osalta yhten istetty ennen kuntien yhtymist . N inh n tapahtui
kotihoidon maksuperusteiden osalta terveyskeskuskuntayhtym n kuuluneiden kuntien kohdalla vuoden 2007 alusta, ja my s
t ll in asiakasmaksuissa tapahtui isojakin muutoksia.

Miten asiakasmaksu sitten kohtaa tuotantokustannukset? Asia on my s ajankohtainen nyt, kun palveluntuottajien kanssa
k yd n sopimusneuvotteluja ja tarkkaillaan omia menoja, rahan riitt vyytt  ja talousarvion pit vyytt . Keskim r inen
hoivapalvelun hinta kuukaudessa on noin 3 000 euroa. Asiakasmaksun osuus siit  tulee olemaan noin nelj nnes.

Palveluiden riitt vyys on tietenkin on se asia, joka on p llimm isen . T ll kin hetkell  meill  on jonoa nimenomaan
ymp rivuorokautiseen hoivaan ja palveluun, sek  pitk aikaiseen ett  lyhytaikaiseen, ja muun muassa omaishoitajien
lomitukseen.

Palvelurakenteen ja -.j rjestelmien kehitt misen ideaalitavoitteena on se, ett  palvelut tulevat asiakkaan luokse, ja h n saa
olla ihan omassa kodissaan. Palveluita tulevat t ydent m n ja asiakkaiden valinnan vapautta lis m n my s yksityiset
palveluntuottajat.

Haasteitamme ovat my s henkil st n saatavuus sek  m r llisesti riitt v  ja osaava henkil st . Nuorten sitoutuminen my s
vanhusty h n on yhteisty kysymys koulutuksen ja oppilaitosten kanssa.

Lis ksi tulevat talouden reunaehdot. Palvelurakenteen muutos vaatii investointeja ja henkil st  palkkansa.
Palveluj rjestelm mme on verorahoitteinen ja s ilyneekin sellaisena, mutta my s asiakkaiden omat mahdollisuudet
lis ntyv t.

Ilon aiheitakin on. T hteen palveluasunnot valmistuvat kes n kynnyksell  ja Marjoniemen ensimm inen vaihe puolestaan
syksyll . Tarvitsemme ja uskomme, ett  saamme hyv n ja innostuneen henkil kunnan vaativaan ty h n.
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