
Kiuruvesi 22.3.2014                                             ALOITE 

  

SAATTOHOITOHUONEEN / YHDEN HENGEN HUONEESTA VEIKKOLAAN 

 

Kiuruveden vammaisneuvosto tekee aloitteen yhden hengen huoneiden saamiseksi 

Veikkolaan, mikä toimisi myös saattohoitohuoneena. Asumispalveluesimies Anne Huttusen 

kertoman mukaan huoneet olisi mahdollista muuttaa jo olemassa olevista huoneista. 

Perusteluina seuraava: 

Kiuruveden vammaisneuvoston kokouksessa 18.2.2014 vieraana oli kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Sari Tikkanen. Kokouksessa käytiin keskustelua Veikkolan 

saattohoitohuoneen tarpeellisuudesta. Asian otti esille seurakunnan edustaja Maritta 

Nevalainen. 

Päätimme kutsua seuraavaan kokoukseen 18.3.2014 kuultavaksi asumispalveluesimies Anne 

Huttusen. Anne Huttunen kertoi Veikkolassa olevan 44 pitkäaikaislaitoshoitopaikkaa ja 

osastolla ei ole tällä hetkellä yhtään yhden hengen huonetta. 

Perustelut yhden hengen huoneen tarpeellisuudesta; 

 

1. Saattohoito. 

Hoidettavalle pitäisi pystyä tarjoamaan arvokas loppuelämä. Omaisille mahdollisuus 

olla läsnä loppuelämässä. 

2. Erityisturvallisuuden tehostaminen esim. MRSA, TRPA, ripulitaudit, 

haavatulehdukset jne. 

3. Äänekäs ja levoton huonekaveri. 

4. Itsemääräämisoikeuden ja omien totuttujen tapojen noudattaminen häiritsee toisia. 

Sairaudesta johtuen asiakkaat voivat käyttäytyä myös aggressiivisesti. 

Huonekavereita voi joutua usein vaihtamaan samankaltaisten hoidettavien 

huonekavereiksi. 

5. Yksinäisyys voi korostua useamman hengen huoneessa, jos omat omaiset asuvat 

kaukana. 

6. Eri sukupuoli. 

Veikkolassa on 44 pitkäaikaishoitopaikkaa. Aina kun asiakas kuolee on odotettava, 

että jonossa oleva on samaa sukupuolta. Yhden hengen huone nopeuttaisi palveluun 

pääsyä, eikä olisi sukupuolisidonnainen. 

7. Yhden hengen huone palvelisi myös asiakkaan yksityisyyttä. 

8. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus.  

Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa yksiköissä on tavoitteena riittävän tilavat yhden hengen 

huoneet. Jokaisella on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Hoidon järjestämisessä on 

otettava huomioon, ettei se loukkaa asiakkaan ihmisarvoa, vakaumusta tai 

yksityisyyttä ja ottaa huomioon henkilökohtaiset tarpeet. Tällä hetkellä Veikkolan 

kaikki 44 hoitopaikkaa ovat täynnä. Jonoa ei juuri ole. Palvelun piiriin tulevat ovat 

enemmänkin palveluasuntokuntoisia, kuin laitoshoitoon tulevia. Veikkolasta on tehty 

kymmenen viimeisen vuoden aikana enemmän kodinomainen hoitopaikka, jotta 

Veikkolaan voitaisiin sijoittaa myös  laitos - ja palveluasuntolan välimuotoon 

kuntoisuutensa  puolesta hoivattavia. Saattohoitohuone on tarpeellinen, koska 

kotiutuminen ei ole usein enää mahdollista. 

          

            __________________________________                  ___________________________ 

            Vammaisneuvoston puheenjohtaja                           Sihteeri 

 

Jakelu: 

         Kiuruveden kaupunginhallitus / valtuusto 

         Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä hallitusjaosto / hallitus / valtuusto                    
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