
 

 

Sanotaan että koti on ihmiselle paras paikka , mutta onko se kaikille ? Suomessa vanhuspalveluiden 

kansallinen tavoite on että iäkkäät voivat asua omissa kodeissaan ja palvelut tuotaisiin sinne mutta kyllä 

kotiin tuotavillakin palveluilla on rajansa .Ollaan pelottavan  kovaa menossa kohti suuntaa  jossa vielä 

nykyistä enemmän  kotihoidon palvelujen avulla selviytyvä  iäkäs, toimintakyvyltään jo  heikko  viettää 

suurimman osan päivästään  yksin . Usean tutkimuksen mukaan suuri osa ikäihmisistä kokee ettei saisi olla 

olemassa , ja samalla hoitajilla on kotihoidossa  riittämättömyyden tunne sekä  huoli huonokuntoisista 

asiakkaistaan . Liian moni herää päivään ja tietää mitä on tulossa , ei muuta kuin  pikaiset 

palvelupiipahdukset .  Liian moni elämä päättyy yksinäisyyteen . 

Olen tavannut tuhansia  ikäihmisiä 35 v alalla toimineena  . Suurin osa heistä on  kokenut turvattomuutta ja 

yksinäisyyttä sekä ahdistuksen tuomia fyysisiä oireita  .Näihin tarpeisiin ei pystytä  vastaamaan kotihoidon 

palveluin vaikka hoitajat kuinka niin toivoisivat eikä omaiset mitenkään voi viettää jatkuvasti aikaa 

läheisensä  kanssa.  Tähän tarpeeseen tavallinen,  välimuotoinen palveluasuminen voi vastata. 

Asumismuodon sydän on yhteisöllisyys  .  Kodit sijaitsevat lähekkäin , ovat samaa taloa tai pihapiiriä jolloin 

palvelut saadaan toteutettua tehokkaammin . Asukkaat ja hoitajat ovat tuttuja keskenään , henkilökuntaa 

on aina lähellä , palvelut joustaa ja niitä saa nopeasti .Yhteenkuuluvuuden tunne tuo turvaa . Tilat ja 

lähialue suunnitellaan esteettömiksi ja tarpeelliset palvelut ovat tavoitettavissa lähellä ja helposti joko 

itsenäisesti tai avustettuna .Ja kun palvelut ovat hyvin järjestetty ,mahdollistaa se ehkä asumisen elämän 

loppuun asti ilman tehostetun asumisen tarvetta .Inhimillistä asumista ja ennen kaikkea sitä aitoa arkista  

elämää . 

 

Helsingin Sanomat maanantaisessa  kirjoituksessaan kertoi mm Espoon seniorikeskuksen ratkaisusta missä 

osa  asukkaista on ympärivuorokautisessa hoivassa ja osa saa palveluja tarpeensa mukaan . Naantalissa tätä 

mallia on toteutettu jo vuodesta 1998 Aurinkosäätiön ja kaupungin yhteistyönä  , malli on toimiva ja 

tehokas sekä  taloudellinen . Ja ennen kaikkea ikäihmisten parissa  haluttu asumismuoto .Tätä  meidän olisi 

syytä  vaalia ja lisätä  

Sosiaali – ja terveysalaa valvova Valvira laittoi huhtikuun lopussa kunnille ja yksityisille ohjauskirjeen jossa 

se varoittaa niitä innostumasta liikaa ns välimuotoisesta asumisesta.Tehostetun palveluasumisen yksiköitä  

Valviran  mukaan on oltu muuttamassa  kevyempiin asumismuotoihin  ja myös päinvastoin vaikkei 

asukkaiden toimintakyky eikä palvelutarpeet ole muuttuneet mihinkään .Välimuotoinen palveluasuminen ei 

voi eikä saa korvata tehostettua palveluasumista  vain siitä syystä että paikkoja on tarjolla tarvitseville liian 

vähän tai että se olisi kunnalle edullisempaa . 

Vaatimuksia ja odotuksia iäkkäiden asuntotuotannolle on paljon . Kuitenkin hyvällä suunnittelulla,  toimivia 

kokemuksia kuulemalla saadaan hyviä ratkaisuja .Pääperiaate on pyrkiä tavallisen kodin piirteet täyttävään 

toteutukseen missä lisämausteena on yhteisöllisyys . 

Myös minun kuntani Naantali tarvitsee palveluasumista  lisää.Tähän tarvitaan yhteistyötä ja halua lähteä 

ratkaisemaan meitä kaikkia ennemmin tai myöhemmin koskevaa asiaa., käyttäjien tarpeita  ja toiveita 

aidosti huomioiden . 
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