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Lukijalta-palstalla on ollut useita kirjoituksia vanhuksilta peritt vist  hoitomaksuista. Kirjoitukset koskenevat omaa tai omaisen
suorittamaa maksua, joten ne ovat totuuksia. On kuitenkin ihmeellist , ett  Kouvolan kaupungin asianomaiset virkamiehet
eiv t reagoi kirjoituksiin mill n lailla.

Mielest ni olisi kaikille varsin tarpeellista saada oikeaa tietoa maksuista, ei vain korostetusti sit , ett  vanhukselle j
el kkeest n k ytt varaa 170 euroa.

Ik ihmisell  on terveydentilastaan, el kkeen suuruudesta sek  muusta varallisuudestaan johtuen erilaisia mahdollisuuksia
viett  el m ns . Osa pystyy asumaan omassa tai vuokraamassaan asunnossa turvallista el m  omaisten auttaessa
p ivitt isiss  toimissa tai ostamalla palvelua sivullisilta. Osa p see kunnalliseen palveluskotiin, osa joutuu sairauden takia
viett m n jopa koko loppuel m ns  terveyskeskuksen tai sairaalan hoidossa. Maksut lienev t hyvinkin erisuuruisia kussakin
tapauksessa.

Pyyd n, ett  Kouvolan kaupungin ao. tilaaja- tai tuottajajohtaja tai vastaava henkil  laadituttaa selvityksen lehteen maksuista.
Selvityksest  tulisi ilmet  esimerkiksi, mit  kotonaan asuva vanhus joutuu maksamaan, jos h n maksaa itse kaikki
tarvitsemansa palvelut. Vastaus on selv , maksaa sopimuksen mukaisesti omasta varallisuudestaan riippumatta. Se, miten
saa asumis- ym. tukea ja mit  h n voi verotuksessaan v hent , olisi hyv  mainita. Mink laista apua voi saada kaupungilta
tai Kelalta ja mihin hintaan?

Jos vanhus p see asumaan yksityiseen palvelukotiin (Kouvolassa esimerkiksi Haanoja, K pyl n Helmi, Heikki tai Matti,
Ehtookartano jne.) h n maksanee vuokran asunnostaan ja siihen tilaamansa palvelun talon taksojen mukaan.

Jos p see asumaan kunnalliseen palvelutaloon (Kouvolassa esimerkiksi Kaunisnurmi tai Kotiharju) riippunee maksu tarpeen
mukaan. Eri kirjoitukset koskenevatkin juuri n it  tapauksia. itini oli vuonna 1994-95 Kaunisnurmella, ja maksu oli silloin
muistaakseni 80 prosenttia nettoel kkeest . Kun el ke oli todella pieni, ei isoja k ytt rahoja silloinkaan j nyt, mutta hoito oli
t ysihoitoa. Samoin sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla oleva henkil  maksanee yleisesti m r tyn
prosenttiosuuden el kkeest n. El kkeen suuruudesta riippuen k teen j  tuo usein mainittu 170 euroa tai enemm n. Oikein
suurta el kett  nauttivan kannattanee ottaa kotiin hoitaja ja maksaa h nelle reilu palkka.

Jos Kouvolan kaupungin puolesta annetaan lehteen selvitys maksuista kunnallisessa hoitolaitoksessa peritt vist  maksuista ja
samalla selvitet n, mit  maksuihin sis ltyy (asuminen, ruoka, puhtaus, l kitys jne.), niin uskoisin monen vanhuksen olevan
tyytyv inen tietoihin.

Er s, mik  on my s her tt nyt pelkoa, on s st j  koskeva. Jotkut k sitt v t, ett  henkil n omat s st t h ipyv t tuohon
prosenttiperusteiseen maksuun. N inh n ei t ll  hetkell  ole. Asiaa selvent isi, jos laskelmat esitett isiin esimerkiksi 500,
1500, 2500 ja 3500 euroa kuussa el kett  nauttivan osalta.
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