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Kiitos, Jukka Ranta, aktiivisuudestasi. N ytt  silt , ett  Kouvolan kaupungin p tt j t eiv t osaa tai eiv t halua vastata
kysymykseen palvelumaksuista.

Olisi ollut toivottavaa, ett  ne, jotka laskelmia palvelumaksuista ovat laatineet, olisivat jo t ss  vaiheessa vastanneet
kuntalaisille. Se kuuluu heid n teht viins .

Kyll  kaupungin palveluksessa kaavioita ja laskelmia osataan tehd  - olemme n hneet montakin tehdyn jo siin  vaiheessa,
kun suurkuntaa vasta suunniteltiin.

Eila Kohop  on ilmeisesti ainoa, joka vaivautuu vastaamaan edes jotakin. Ongelmallista t ss  on vain se, ett  suurimmaksi
osaksi yleisluonteinen kirjoitus, joka ei kaikilta osin edes liittynyt juuri t h n maksuasiaan, ei auta ket n.

En syyt  Eila Kohop t . H nen ty h ns  ei kuulu taulukoiden laatiminen. H n olisi kuitenkin voinut antaa sen p tev lle
henkil lle teht v ksi.

Kuka sitten olisi tarkastanut taulukon oikeellisuuden puolueettomasti ennen julkaisua? T ss  vaiheessa olemme varmasti
monen muun kanssa samaa mielt  siit , ett  ei kukaan.

Eila Kohop  totesi 10.5: Lehdess  kovin yksityiskohtaiset laskelmat eiv t ole mielest mme tarkoituksenmukaisia. T rke
on se, ett  asiakas ja/tai h nen omaisensa/mahdollinen edunvalvoja saa asiaa koskevat tiedot ja p t ksen sek  p t kseen
liittyv n oikaisuvaatimusohjeen.

Kuntalaiset ovat kunta. Kunnan virkamiehet saavat palkkansa muun muassa siit , ett  palvelevat kuntalaisia. Sill , mik
jonkun virkamiehen tai virkamiesryhm n mielest  on tarkoituksenmukaista, ei ole merkityst , vaan sill , mik  kuntalaisen
mielest  on.

Eila Kohop  viittasi my s omaan kirjoitukseensa 26.4. Silloin h n totesi, ett  mielipidekirjoituksissa oli virheellisyyksi , mutta
ei vaivautunut korjaamaan niit .

Lis ksi joko tiedon puutteesta johtuen tai tahallisesti tuotiin asiat esille niin, ett  ne ik n kuin n yttiv t hyv lt . On
esimerkiksi turha puhua brutto- tai nettotuloista, kun lopputulos kuitenkin useimmiten on vanhusten konkurssi.

Todettiin my s: 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  ja Asukkaan asuminen perustuu
vuokrasuhteeseen, ja h n maksaa vuokran. Samoin h n maksaa ateriamaksun, jotka laitoshoidossa ovat kokonaisuus.

J tettiin esimerkiksi mainitsematta hyvin oleellinen seikka: se, ett  asukas joutuu edell  mainittujen kulujen lis ksi
maksamaan kaikki muutkin kulunsa itse - my s l k rikulut ja useimmiten l kkeet. Tehostettu palveluasuminen ei ole
laitoshoitoa, miss  kaikki tulee talon puolesta , my s ruoka ja l kkeet.

Joitakin mainintoja asiakasmaksujen laskentaperusteista oli, mutta ne eiv t aukene tavalliselle  lukijalle. Totuus on se, ett
laki ei tarkkaan m rittele tehostetun palvelun asiakasmaksuja. Siksi me nyt olemme t ss  katastrofitilanteessa.

Kouvolan kaupunki on ottanut maksuperusteet laitoshoidosta ja armollisesti korottanut k teen j v n summan 170 euroon.
Laitoshoidossa se on 90.

Laitoshoidosta olisi my s voinut ottaa mukaan kohdan rintamalis st . N in ei kuitenkaan tehty. Veteraaneja ei t ss k n
kohdassa ole kunnioitettu, koska rintamalis t lasketaan tuloksi. Rintamalis  on niin sanottua etuoikeutettua tuloa. Siksi sit  ei
miss n olosuhteissa saisi laskea tuloksi maksuja m r tt ess .

Laitos- ja kotihoidossa varsinaista rintamalis  ei saakaan laskea tuloksi (allekirjoittaneiden mielest  ei saisi laskea
ylim r ist k n), mutta koska asiakasmaksulaki on palveluasumisen suhteen vaillinainen (yht  kuin huono) niin siell  ei ole
mainintaa rintamalis st k n. N in kunnat ottavat senkin v h n itselleen.

T m  asia on kaikkien muiden esille tulleiden ep selvien asioiden ohella viety my s sosiaali- ja terveysministeri n lakiosaston
tietoon ja tarkastettavaksi ja sit  kautta laajemmalti k sitelt v ksi. Toivon mukaan saamme korjauksia lakiin mahdollisimman
pian.

Takaisin tiedottamiseen: Jos siis kuntalainen haluaa tietoa paikallislehden sivulla, niin sit  pit  my s tulla. Kuten joku jo ehti
todeta, ei kuntalaisia voi j tt  internetin varaan. Siihen, ett  tietoa saa netist , ei edes kannata vedota - jo se on huonoa
palvelua.

On hyv , ett  asiat voi lukea internetist , mutta se ei saa olla ainoa tiedotuskanava. KS on kiitett v sti antanut meille
omaisille tilaa sek  mielipidesivuilla ett  muualla.

Koska kunnan velvollisuus on informoida kuntalaisia per ti jo suunnitteluvaiheessa (kuntalaki), kunnan on keksitt v
tiedottamiseen sellainen keino, joka tavoittaa kuntalaiset. Ajoissa. Se ei tarkoita esimerkiksi jotain nimetty  paikkaa Kouvolan
kantakaupungissa , vaan tiedon on ment v  sinne, miss  ihmiset ovat. Jokaisessa kyl ss  on keskuspaikka, johon voi jakaa
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infoa.

Olemme tekem ss  Jukka Rannalle ja muille tietoa kaipaaville selvityst . Teemme selvityksen sen tiedon perusteella, jota
meille on annettu. Jos selvityksess  on virheit , se johtuu siit , ett  kunnan tiedotus on ollut vaillinaista tai huonosti
ymm rrett v .

Lopuksi toteamme Eila Kohop lle, ett  olemme kyll  valmiit k ym n rakentavia neuvotteluja ja keskusteluja saman p yd n
ress  kunnan edustajien kanssa: heid n, jotka kuuntelevat ja joilla on p t svalta, jotka todella osaavat asiansa ja ovat

valmiita tekem n oikeita ratkaisuja.

T h n menness  se valitettavasti eri syist  ei ole onnistunut.

Palaamme asiaan mahdollisimman pian.
Elsi Lehto
Leena Hokkanen 


