
Vanhustenhuollon tila on ollut viime aikoina voimakkaasti esill  koko valtakunnassa. My s Kouvolassa asiaan on kiinnitetty
huomiota, erityisesti t m n lehden artikkeleissa. J rkytt vin juttu oli sunnuntaina 13. syyskuuta, jolloin l hihoitaja kertoi omia
kokemuksiaan hoitokodissa ty skentelemisest . J rkytt v ksi jutun teki se, ett  kyseinen henkil  kertoessaan
omakohtaisia kokemuksiaan  mustamaalasi sek  oman ammattikuntansa edustajat ett  my s paikkakunnalla

toimivat yksityiset palveluntuottajat. Mik li h nen kertomansa ep inhimilliset hoito-olosuhteet ovat totta, olisi ollut vanhusten
kannalta hy dyllisemp  hoitaa asia esimerkiksi kanteluna l ninhallitukselle, jolloin asiantilaa olisi voitu korjata. Nyt j ljelle on
j nyt vain paljon melua ja pahaa mielt  niillekin, joita asia ei koske.

Etel -Suomen l ninhallitus on selvitt nyt kev ll  2008 l nin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten ja yksityisten
toimintayksik iden k ytt mi  pakote- ja rajoitustoimenpiteit . Kyselyss  ei tullut ilmi selkeit  ylily ntej . Pakotteita ja rajoitteita oli
k ytetty tilanteissa, joissa uhkaa oli ollut joko asiakkaalle itselleen tai muille henkil ille (Etel -Suomen l ninhallituksen sosiaali- ja
terveysosaston julkaisuja, 2009: Hoivaa ja huolenpitoa vaiko rangaistuksia ja kiusantekoa). Samassa kyselyss  ty ntekij t toivoivat
lakitasoista m rittely  pakotteisiin ja rajoitteisiin sek  k yt nn n ohjeita siit , miten vaikeissa tapauksissa pit isi toimia.
Ammatillisen henkil kunnan riitt vyys ja osaaminen olivat my s avainsanoja t ss  selvityksess .

Kouvolan kaupungissa vanhustenhuollossa on useita toimijoita kunnan lis ksi. Hoivaa ja hoitoa tarjotaan ik ihmisille ymp ri
kaupunkia. Palveluntuottajasta riippumatta n iden yksik iden toiminta on laadukasta ja ammattitaitoista. Henkil st
on osaavaa. Suureen joukkoon tekij it  mahtuu my s aina henkil it , jotka eiv t tee ty t n samalla kutsumuksella kuin muut. Se
on tosiasia, johon ei aina voida vaikuttaa, ja joka n kyy kaikissa ammattikunnissa.

Kouvolan perusturvalautakunta jakaa huolen vanhustenhuollon laadusta, mutta tekee my s oman osansa laadun jatkuvasta
seurannasta ja parantamisesta. Poliitikkoina meid n teht v mme on varmistaa henkil st n riitt vyys ja ammattitaito
pit m ll  mitoitukset v hint n kohtuullisina. Jokainen vanhus on ansainnut inhimillisen ja laadukkaan hoidon ja hoivan.
Haluamme my s t ll  kannanotolla toivottaa hoitohenkil kunnalle jaksamista vaativassa ty ss n. Pidet n yhdess  hyv  huolta
ik ihmisist mme.
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