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Kouvolan perusturvan vanhuspalvelun johtaja ja päällikkö selvittelivät laajasti tehostetun asumispalvelun perusteita ja 
kustannuksia (KS 26.4.). Artikkelin mukaan vanhuspalvelussa muutoksen tavoitteena on yksilöllisyyden, oman elämän ja 
itsemääräämisoikeuden vahvistaminen sekä elämisen laadun parantaminen. Tehostettu palveluasuminen tulee 
ajankohtaiseksi silloin, kun ihminen tarvitsee ympärivuorokautisesti hoitoa ja palveluita. 
 
Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa tehostetusta palveluasumisesta kerrotaan muun muassa seuraavaa. 
Asiakaslähtöisessä hoidossa ja palvelussa myös asiakkaan perhe ja muut asiakkaalle tärkeät ihmiset otetaan mukaan 
palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Yksittäisen asiakkaan suunnitelmaa laadittaessa huolehditaan siitä, 
että palveluista perittävät maksut eivät aiheuta asiakkaalle kohtuutonta rasitusta. 
 
Hoidosta laatusuositus kertoo muun muassa seuraavaa. Hoitohenkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden ja 
lääkäripalveluita joustavasti saatavissa. Asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeet on otettu huomioon ja riittävä määrä 
ammattitaitoista henkilöstöä tuottaa määrältään, laadultaan sekä vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia palveluja 
asiakkaille inhimillisesti ja kustannustehokkaasti. Yksityiskohtiin menemättä, hoidon pitäisi olla kuntouttavaa, virikkeitä 
antavaa ja palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä tulisi työskennellä myös terapiahenkilöstöä, fysioterapeutteja ja 
toimintaterapeutteja. 
 
Kysyn arvoisilta päälliköiltä ja johtajilta, kuinka kattavasti itsemääräämisoikeus, omaisten mukanaolo ja palvelujen laatu 
on toteutettu, ja miten normaalista palveluasumisesta tulee tehostettua palveluasumista, vaikka laatukriteereitä ei 
täytetä.  
Mielestäni asian valmistelu on tehty huonosti. Päätöksistä ei ole keskusteltu sen enempää vanhuksien kuin heidän 
omaistensakaan kanssa. Nimikettä muuttamalla normaalista palveluasumisesta on tehty tehostettua, vaikka 
perusvaatimukset, esimerkiksi henkilökunnan ympärivuorokautinen paikallaolo, eivät täyty.  
Se, että kaupungin alueella on niin sanottu yöpartio, ehkä 40 kilometrin päässä ja mahdollisesti toiseen tehtävään 

kiinnitettynä, ei voi korvata paikalla olevaa henkilökuntaa. 
 
Maksuista on puhuttu paljon. Tosiasia on kuitenkin, että useimmilla maksut nousevat, ja käteen jäävä käyttövara on 
useimmiten juuri tuo paljon puhuttu 170 euroa.  

Edelleenkin korostan, etteivät pelkkä ravinto, huone ja lääkkeet eivät vielä tee elämästä täysipainoista. Vanhukset 
tarvitsevat kaikkea muuta mitä mekin. Siihen ei mainittu summa riitä. Mikäli joillakin on niitä säästöjä (joihin maksun 
määrityksessä ei puututa), ovat ne pian mennyttä. 
 
Poliitikot ja päätöksentekijät yrittävät väkisin vääntää mielipidettä päätöksille myönteiseksi ja asettavat kilven 
vastaväitteille.  
Olen saanut päättäjiltä erittäin tylyn vastaanoton yrittäessäni keskustella asiallisesti palveluista, niiden laadusta ja 

hinnoista. Poikkeuksiakin on ja myötätuntoakin löytyy, mutta ei käytännön toteutusvaiheeseen asti.  
 
Oikaisuvaatimus on lähetetty perusturvalautakunnalle, ja lääninhallitus käsittelee ja tarkastelee päätösten oikeellisuutta 
ja tulee ottamaan niihin jossain vaiheessa kantaa.  
Kansalaisaloitekin on valmisteilla. Olen nyt osaltani tehnyt voitavani ja lopetan keskustelun lehden välityksellä tähän. 
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