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Jätättekö vanhempanne oman onnensa nojaan? 

20.7.2009 

Tämä on avoin kirje kaikille teille, jotka tavalla tai toisella olette osallistuneet mielipiteiden tai eri toimien muodossa 

Kouvolan vanhusten palvelumaksujen ympärille muodostuneeseen hyökyaaltojen tavoin vellovaan - veikkaan hyvin 
monen mieltä ja sielun pohjukoita raastavaan epämiellyttävien ja vihaistenkin tunteiden mutaiseen mylläkkään. 

 
En koskaan voinut kuvitella joutuvani tähän tilanteeseen. On kulunut pian puoli vuotta siitä, kun aloitin omasta 
mielestäni ainoan oikeudenmukaiseksi ja eettisesti oikeaksi katsomani tavan ajaa meidän kaikkien isiemme ja äitiemme 
oikeuksia elää täysipainoista elämää elämänsä loppuun saakka. Täysipainoiseen elämään kuulu hyvän huolenpidon ja 
hoivan lisäksi kohtuullinen korvaus saaduista palveluista, joka mahdollistaa muuhunkin kuin huoneeseen ja ruokaan. 
 
Valehtelen, jos sanon, ettei tämä kaikki ole ollut henkisesti raskasta, vihastuttavaa ja turhauttavaa. Se on ollut ja on 
edelleen. 

 
Silti en voi toimia omaatuntoani vastaan. Se kuulostaa varmasti monen mielestä peräti naiivilta. Olemmehan saaneet 

lukea lehden palstoilla monenmoista. 
 

Ajatelkaa omia vanhempianne. Huolimatta siitä, että monella teistä tällä hetkellä on aivan muita intressejä elämässänne, 
kuten oma ura ja koti, lasten hoito ja koulutus, liikenneympyrät ja puistot ja muut itsellenne akuutit asiat. Niille asioille ja 
palveluille, joita te katsotte itsellenne kunnassa kuuluvan, pitää löytyä rahaa, mutta meidän omien vanhempiemme 
muutaman vuoden mittaiseen loppuelämän inhimilliseen elämään ei? 
 

Silti ilman heitä meitä ei edes olisi olemassa. Miettikääpä sitä hetken. 
 

Miten te - kuntapäättäjät mukaan luettuna - hoidatte omia vanhempianne, kun he eivät enää voi asua omassa 
kodissaan? Jätättekö heidät oman onnensa nojaan ja kuvittelette, että kyllä he pärjäävät? Kyllä kunta huolehtii. Vai onko 

teillä heistä huoli vielä silloinkin, kun he asuvat palvelutaloissa tai muissa hoivayksiköissä - kun he asuvat omassa 
pienessä huoneessaan suljetun oven takana? 
 
Minulla on heistä huoli. Ei vain omista vanhemmistani, vaan jokaisesta vanhuksesta. Jokaisena päivänä. Ja minulla on 
velvollisuus pitää vanhuksista huolta. Myös siitä että heillä on mahdollisuus tulla toimeen vielä silloinkin ja nauttia niistä 
elämän pikku iloista, joita heillä on jäljellä. 
 
Ne miehet ja naiset, jotka nyt ovat Kouvolankin palvelutaloissa, ovat olleet rakentamassa tätä maata sodan jälkeen. He 
ovat aina halunneet tulla toimeen omillaan. Heidän on ollut pakko. He ovat kasvattaneet lapsensa parhaan kykynsä 
mukaan usein hyvinkin niukoissa oloissa. 

 
Kuvitteletteko te, että he haluavat olla jonkun ”sosiaalihuollon” asiakkaita huolimatta siitä, että heiltä viedään suurin osa 
tuloista asumis- tai muina palvelumaksuina? Eivät halua. Se on heille häpeä suurilla kirjaimilla. 
 
Haluaisitteko te? 
 
Jos minulla olisi mahdollisuus, huolehtisin vanhemmistani itse, niin hyvin kuin voin. Toivonhan, että minustakin joskus 

huolehditaan. 
 

”Huolehdi sitten” moni varmaan nyt tuumii mielessään. En valitettavasti voi, koska oma terveydentilani ei sitä 
mahdollista. En edes saisi tarvitsemaani hoitoa jossain Kouvolan ”lähiössä” kahdenkymmenen kilometrin päässä 

kantakaupungista. Eikä sitä ole tarjolla sielläkään. 
 

En millään enää jaksaisi jatkaa tätä rallia, mutta kun on pakko. 
 
En syyttele ketään. Tiedän että ainakin Kouvolan kaupungin käytännön työtä tekevät ihmiset toimivat kuten heitä on 
ohjeistettu. Ei heillä ole päätäntävaltaa. Olisin toivonut, että heiltä joilla sitä on, olisi löytynyt moraalinen ja eettinen 
selkäranka toimia inhimillisemmin kuin tähän asti on toimittu. Tai edes niin kuin laki edellyttää. 

 
Olisin myös toivonut, etteivät meidän vanhusten asioita ajavien tarvitsisi käydä aivan kaikkia instansseja läpi 

saadaksemme kuntapäättäjät ymmärtämään, että olemme tosissamme ajamassa vanhusten asioita. 
 
Mitkään kirjoitukset ja lakiin viittaukset kirjeenvaihdossa eivät ole riittäneet. Meitä ei oteta edelleenkään todesta. Ei edes 
oikaisuvaatimuksien ratkaisuissa. En lähde arvuuttamaan mistä se johtuu. Jokainen kuntapäättäjä voi mennä itseensä ja 
miettiä mikä on oikea tapa toimia. 
 
Ehkä meidän vanhusten asioita ajavien näin täytyy toimia, käydä läpi lääninhallitus ja hallinto-oikeus, herätellä 



ministeriö, eduskunta ja oikeusasiamies, olla hieman kurittomia ja vihdoin saada tehdä yhteistyötä myös valtalehtien 

toimittajien kanssa, jotta saamme jotkut säännöt kuntien toiminnalle ja toivon mukaan lakimuutoksen aikaiseksi. Se on 
seuraava tavoitteemme. 
 
Hyvää kesää toivottaen 
Elsi Lehto  

 


