
Aloite 

Valtuusto 14.11.2011: 
  

Valtuustoaloite vanhusten asumisyksikön perustamiseksi 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä uudistaa ja päivittää vuosi sitten 15.11.2010 
tekemänsä valtuustoaloitteen, johon ei ole saatu kunnollista vastausta vaan on 
pyritty siirtämään vastuu Porin perusturvalle, vaikka ko. valtuustoaloitteessakin 
todetaan, että vastuu ulvilalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista on edelleen meillä 
Ulvilan päättäjillä. 

15.11.2010: 
"Valtuustoaloite vanhusten asumisyksikön perustamiseksi 

Ei voi olla niin, että perusturvan yt-alueeseen liittyessämme olisimme siirtäneet vastuun 
pois itseltämme, vaan me Ulvilan päättäjinä olemme edelleen kuntalaisille vastuussa 
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalveluista, niin myös vanhustemme hyvinvoinnista, hoivasta ja 
hoidosta. 
Edellinen valtuusto on päättänyt Vanhustyön kehittämisohjelmassa vanhusten 
asumisyksikön perustamisesta Tk:n (nyttemmin SoTe-keskuksen) yhteyteen, jossa 
samalla toteutettaisiin myös vanhusneuvola kohtaamispaikkoineen ym. vastaavia 
palveluja. 
Aika on muuttunut mm. perusturvan yt-alueeseen liittymisen myötä, mutta ko. palvelujen 
tarve ei ole vähentynyt. Päinvastoin tarve tullee lisääntymään esim. Kanervakodon 
alasajon eli laitospaikkojen vähentämisen seurauksena kuten myös tulevan 
vanhuspalvelulain velvoitteilla. Ko. laissa tullaan tekemään todennäköisesti vanhusten 
hyvästä hoivasta ja hoidosta myös ns. subjektiivinen oikeus. Myös ikärakennemuutoksesta 
johtuen on vanhusväestön osuus kasvussa määrällisesti ja suhteellisesti. Tulevaan pitää 
varautua, ettei meitä taas yllätetä “housut kintuissa”. 
Vuoden 2007 lopulla sosiaali- ja terveysjohtaja S-T Lehtomäki teetti SOTERAn ja TKK:n 
huippuasiantuntijoilla (prof. Erkki Vauramo ja arkkitehti Asko Autio) kartoituksen Ulvilan 
vanhustyön tilojen kunnosta ja toimivuudesta sekä visiot palvelujen kehittämisestä 
(“Vanhuspalvelujen konseptit ja tilanne Ulvilassa 24.1.2008"). Vanhustyössä 
ostopalvelujen kustannukset ovat nousseet jyrkästi viime vuosina, joten on syytä 
tarkastella kustannustekijöitä pitkällä tähtäimellä verraten ostopalvelujen ja oman 
toiminnan eroja. Suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää ottaa huomioon edellisen 
valtuuston päätökset ja linjaukset niin, että ne päivitetään nykyaikaisia vaatimuksia 
vastaaviksi. Myös em. Soteran huippuasiantuntijoiden raportti on otettava jo käyttöön. 
Toteutuksessa lähtökohtana pitää olla tietenkin ulvilalaisten vanhusten sijoittuminen lähelle 
omaisiaan ja ystäviään, mutta myös neuvotteluissa on otettava esiin mahdollisuus tarjota 
asumispalveluja muillekin yt-alueen vanhuksille, jotka asuvat lähellä Ulvilaa. 
Rakentaminen voidaan toteuttaa joko kaupungin investointina rasittaen suoraan budjettia 
nopeammalla aikataululla tai yhtiörakentamisena, jolloin investoinnit maksetaan vähitellen 
käyttötaloudessa samalla tavalla kuin ostopalveluissa. (Usein kuulee väitettävän 
ostopalveluista, ettei niissä muka maksettaisi investointeja.)" 

Asia on edelleen ajankohtainen, jopa ajankohtaisempi nyt, kun laitospaikkoja 
Ulvilassa on vähennetty ja edelleen vähennetään ilman, että Ulvilassa olisi 



kunnallisia tehostetun palveluasumisen paikkoja ja intervallipaikat on jo lopetettu 
Ulvilasta. 
Aiemmin esitimme neuvottelujen aloittamista Porin perusturvan kanssa kyseisen 
asumisyksikön perustamiseksi, mutta asiassa ei ole tapahtunut mitään edistystä 
vaan asian ehkä odotetaan hautautuvan ajan kuluessa. Mutta vanhusten hoivan ja 
hoidon tarpeet eivät poistu odottelemalla, vaan Ulvilan väestörakenne vanhenee 
koko ajan jopa keskimääräistä nopeammin ja vaikka hoivan ja hoidon tarpeessa 
olevien vanhusten suhteellinen osuus koko vanhusten määrässä näyttäisi 
vähenevän niin todellinen määrä ei vähene. 
Porin perusturvan yhteistoiminta-alue ottaa varmasti käyttöön Ulvilaan rakennetun 
kunnallisen palveluasumisyksikön ulvilalaisten vanhusten hoivan ja hoidon 
tarpeeseen. Myös yhteistoiminnalliset edut sote-keskuksen yhteydessä pitää ottaa 
huomioon. 

Esitämme, että kaupunginhallitus vielä tämän vuoden aikana ryhtyy toimiin 
vanhusten palveluasumisyksikön perustamiseksi sote-keskuksen yhteyteen niin, 
että siihen tulee myös riittävät intervallihoidon paikat ja vanhusten kohtaamispaikka 
(-kahvila) sisältäen mm. vanhusneuvolan. 
Omalla toiminnalla pystymme varmasti paremmin seuraamaan ja hillitsemään 
mahdollisesti kasvavia kustannuksia. 


