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• Tauno Niinisalo, 80, on ollut 
Irma-vaimonsa omaishoitaja vii-
meiset neljä vuotta.

Niinisalo on ikäisekseen hyväs-
sä kunnossa. Hän painaa edelleen 
töitä metsäpalstallaan aina kun eh-
tii, ja se tarkoittaa kiivaimmillaan 

lähes päivittäistä työrupeamaa.
– Olen hyötyliikunnan kannatta-

ja, kuuluu vaatimaton tarkennus 
taustoitukseen.

NyT NIINISalo istuu aivan uudessa 
pariskunnan asunnossa Noormar-
kun Finpyyssä. Niinisalot muutti-
vat pois lähistöllä sijaitsevasta oma-
kotitalostaan, koska sen saniteet-

titilat olivat jääneet uudessa elä-
mäntilanteessa riittämättömiksi.

– Ja tässä on tilanteen mukaan 
apua lähellä, Niinisalo kehaisee.

– Jatkossa ehkä tarvitsemme 
säännöllisemminkin siivous- ja 
muuta perusapua, sitten kun myös 
omat voimat menee.

Niinisalojen uusi koti sijaitsee 
tarkemmin sanoen Hovikylässä, 

joka kuuluu hoiva- ja hyvinvoin-
tipalveluja tarjoavaan ja kehittä-
vään Hovikoti-ryhmään.

HovIkoTI-ryHmäN toimitusjohtaja 
Jussi Peltonen kertoo, että Hovi-
kylää viimeistellään asuinalueek-
si, jossa asukas saa tarvitessaan 
niin kodinhoidollista kuin terve-
ydenhoidollista apua. Siellä ele-
tään mahdollisimman aktiivista 
ja yhteisöllistä elämää.

Asumisvaihtoehtona esimerkik-
si ikääntyneille kylän asunnot ja 
palvelut voi hahmottaa jonnekin 
itsenäisen asumisen ja tehostetun 
palveluasumisen välille. 

Palvelupaketti on mitä kukin tar-
vitsee, ja sen tuottamisessa voivat 
hyvin olla mukana omaiset ja va-
paaehtoiset.

– Pyrimme yhtenä keskeisenä ta-
voitteena yksinäisyyden poistami-
seen. Yhtenä välineenä meillä on 
siinä oma tabletti-sovellus, tietys-
ti vain kaiken muun yhdessä teke-
misen lisänä.

– Tärkeää on myös se, että me ol-
laan ulkopuolisistakin palveluista 
vain rollaattorietäisyydellä.

HovIkylä hyödyntää palvelutuo-
tannossaan myös ryhmän muiden 

yksiköiden tarjoamia mahdolli-
suuksia, esimerkiksi Noormarkus-
sa sijaitsevaa Hopeaharjun palve-
lukotia. Peltosen mukaan Hovikylä 
on pilotti, josta kertyviä kokemuk-
sia hyödynnetään ryhmän ja alan 
kehitystyössä. 

Aivan uusi konsepti ei ole, mut-
ta ”kokeilut eivät ehkä ennen ole 
juuri saaneet tuulta purjeisiinsa”. 

ykSITyISTEN yritysten osuus so-
siaalialan palvelujen tuotannos-
sa on kasvanut koko 2000-luvun. 
Kun osuus oli vuonna 2000 vain 
5,9 prosenttia, oli se viime vuo-
teen mennessä kivunnut 17,1 pro-
senttiin.

Samaan aikaan alan yritysken-
tän rakenne on muuttunut. Varsin 
monet, jo 1990-luvulla aloittaneet 
pienet yritykset ovat joko lopetta-
neet, tai ne on myyty isommille.

JoHTava elinkeinoasiantuntija Ai-
no Närkki Sosiaalialan työnanta-
jista tosin korostaa, että suurten 
roolia pienten ahmijoina usein lii-
oitellaan.

– Kyllä suurin massa yrityspuo-
lella on edelleen pienissä ja kes-
kisuurissa yrityksissä. Kymme-
nen suurimman markkinaosuus 

Tauno siirtyi 
avun äärelle

●● Täydentävien, yksityisesti tuotettujen sosiaalialan  
palvelujen määrä on toistaiseksi pysynyt kasvussa.

●● Kuntien taloushuolet sekä sote-epävarmuus ovat  
kuitenkin hämärtäneet alan kasvumahdollisuuksia.

Tauno niinisalo lähti rohkeasti kokeilemaan uudenlaista asumismuotoa, kun joutui omaishoitajana pohtimaan missä oma ja vaimon elämä sujuisi turvatusti ja mahdollisimman mukavasti.
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on tällä hetkellä 35 prosentin 
luokkaa.

Huolissaan Närkki on parem-
minkin alan haasteellisista reuna-
ehdoista: kuntalainsäädäntö uu-
distuu, sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämislaki (sote) etenee, ja 
kunnat kamppailevat taloushuoli-
ensa kanssa.

– Tilanne näkyy jo esimerkiksi 
investointihalukkuudessa.

KoKonaan nuukahtanut inves-
tointi-into ei siis kuitenkaan ole. 
Sen tuloksena Niinisalotkin löysi-
vät itselleen uuden, sopivan kodin.

Närkki ottaa esimerkiksi myös 
Kuusamossa vuodenvaihteessa 
avattavan palvelutalon, johon tu-
levat tuottajiksi sekä Kuusamon 
kaupunki että yksityinen yritys.

Närkin mukaan Kuusamossa sel-
västi haetaan tehokkaita ja laaduk-
kaita palveluja yhdistämällä jul-
kisen ja yksityisen sektorin osaa-
mista.

– Sote-uudistuksen toivoisi vie-
vän tällaiseen hyvään yhteistyö-
hön. Nyt lain valmistelutekstit an-
tavat vielä kovin hämärän kuvan 
siitä, mikä yksityisen sektorin rooli 
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuo-
tannossa jatkossa on.

YritYkset

Hovikoti-ryhmä

  • Ryhmään kuuluvat Hopea-
harjun palvelukoti ja Hopea-
koto Noormarkussa, Sofiakylä 
Nokialla, Villa Ilo Heinolassa 
ja Syysviiru Lohjalla sekä 
OmenaReal-niminen yksikkö 
Fuengirolassa Espanjassa.

  • Uusimpana yksikkönä ryh-
mälle on juuri valmistumassa 
Noormarkkuun kolmen rivi-
talon muodostama Hovikylä, 
jota tarjotaan erityisesti vielä 
itsenäiseen asumiseen kyke-
neville, mutta ehkä ainakin 
joitakin tukipalveluja haluaville 
tai harkitseville. Kylässä tähdä-
tään tiiviiseen kommunikaati-
oon sekä yhdessä tekemiseen 
ja viihtymiseen.

  • Ryhmän toimintaa koordi-
noi Hovikoti-niminen suoma-
lainen perheyritys, joka tukee 
ja perustaa paikallisia, asukkai-
den virkeyteen ja oman hyvän 
elämän hallintaan kannustavia 
hoiva- ja hyvinvointiyrityksiä.

Epävarmuus 
vie 
vaihtoehtoja

kommentti

Kari Heino
@satakunnankansa.fi

Y ritystoiminnan perustak-
si toivoo suhteellisen hel-
posti hahmottuvia reuna-

ehtoja: miten alaa säädellään nyt 
ja lähitulevaisuudessa, millaisia 
porkkanoita ja keppejä valtio-
valta soveltaa alalle, mitkä ovat 
rahoitusmahdollisuudet, mikä 
lopulta on yksityisen sektorin 
rooli.

ToTTa KaI maailma ajoittain 
mullistuu, jopa aina vain yllätyk-
sellisemmin ja useammin. Eikä 
esimerkiksi maan hallitus pysty 
sitä ennakoimaan. Kaiketikaan. 

Ja politiikka on politiikkaa. 
Ideologiset painotukset ja ar-
vojen kirjo näkyvät, kun tuore 
päättäjäporukka astuu remmiin. 
Niinpä energiatukiratkaisut elä-
vät, veroprosentit nousevat ja 
laskevat. Tämä kaikki on selvää.

YhTä KaIKKI, silloin kun mullis-
tuminen on itse aiheutettua, sil-
loin hämäryyttä ja epävarmuu-
den aiheuttamista pitäisi välttää 
kaikkien asianosaisten eduksi.

Tai kun on kyse niin keskeis-
ten palveluiden kuin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamises-
ta, nimenomaan niiden heikossa 
asemassa olevien eduksi.

Se etu taas toteutuu laaduk-
kailla palveluilla, jotka on hel-
poin varmistaa yksityisen ja julki-
sen sektorin rinnakkaisin mutta 
yhteistyökykyisin ponnisteluin.

Sote-savotasta siis hämäryys 
pois nopeassa tahdissa. Muuten 
moni kykenevä palveluntuotta-
ja voi heittää pyyhkeen kehään.

Tauno niinisalo lähti rohkeasti kokeilemaan uudenlaista asumismuotoa, kun joutui omaishoitajana pohtimaan missä oma ja vaimon elämä sujuisi turvatusti ja mahdollisimman mukavasti.
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•Ostopalveluina hankitut eli 
yksityisellä pohjalla toimivat 
vanhuspalvelut tyydyttävät ym-
pärivuorokautisessa hoivassa 
vanhuksia ja heidän omaisiaan 
enemmän kuin Porin perustur-
va-alueen omat, julkiset van-
huspalvelut.

Tämä tyytyväisyyskyselyn 
viesti on pannut Porin perus-
turvan vanhustenhoidon yksi-
köt käymään läpi toimintata-
pojaan.

– Jokaisessa meidän vanhus-
tenhuollon ympärivuorokau-
tisessa yksikössämme on teh-
ty näin ja tähdätty siihen, että 
asiakkaiden tyytyväisyys pal-
veluihin paranee, perusturvan 
vanhuspalveluiden johtaja Pirjo 
Rehula selvittää.

ParannUSKohTEITa on useita.
– Yksi asia on, että yksiköi-

den päiväohjelmat on joka pai-
kassa laitettu näkyviin. Lisäksi 
omahoitajien esittäytymistä on 
nyt tähdennetty ja omahoita-
jan tehtäväkuvaa on roolitettu 
paremmin. Joissakin paikoissa 
asiakkaat tai heidän omaisen-
sa eivät nimittäin ole tienneet, 
kuka on asiakkaan omahoitaja 
eli vastuuhenkilö. 

Myös asiakkaiden ulkoilutta-
miseen on kiinnitetty erityistä 
huomiota, samoin yleensäkin 
asiakkaiden kohteluun.

– Paljon on noussut esiin 
myös työn johtamiseen liitty-
viä asioita, Rehula kertoo.

PorIn perusturvalla on omissa 
yksiköissään ja ostopalvelupai-
koissa yhteensä noin 1 300 van-
husten ympärivuorokautisen 
hoidon asiakaspaikkaa. Tyyty-
väisyyskysely tehtiin yhtenäi-
sellä lomakkeella, jolloin vas-
taukset ovat keskenään vertai-
lukelpoisia.

Kysely oli ensimmäinen laa-
tuaan. Kyselylomakkeet laadit-
tiin perusturvan ja palveluyk-
siköiden yhteistyönä.

Kyselyyn vastasi 673 vanhus-
ta ja 591 omaista eli noin puolet 
ympärivuorokautisessa hoidos-
sa olevista vanhuksista ja hei-
dän omaisistaan.

TYYTYväISYYS yksityisiin yk-
siköihin johtuu muun muassa 
siitä, että niiden tilat olivat pe-
rusturva-alueella uudemmat ja 
viihtyisämmät kuin perustur-
van omien laitosten ja niissä 
on omat keittiöt ja puhtaus-
palvelut.

Perusturvan omissa van-
husyksiköissä on vielä käytös-
sä kahden ja jopa kolmen hen-
gen huoneita. Lisäksi julkisen 
puolen laitosten tilat ovat osin 

vanhentuneita, huonokuntoi-
sia ja epätarkoituksenmukaisia.

Nämä ovat yleisiä huomioi-
ta, jotka perusturvan vanhus-
palveluissa on tehty tänä vuon-
na suoritetun asiakkaiden ja 
omaisten tyytyväisyyskyselyn 
pohjalta.  

aSIaKaSTYYTYväISEEn vaikut-
ti myös laitosten henkilöstö-
mitoitus. Ostopalvelupaikois-
sa henkilöstön mitoitus on 0,6 
hoitajaa asiakasta kohden, pe-
rusturvan omissa yksiköissä 
0,5–0,6 hoitajaa.

Tyytyväisyyteen vaikutti van-
huspalveluiden mukaan myös 
se seikka, että yksityisissä lai-
toksissa henkilöstö on nuorem-
paa ja työehtosopimukset ovat 
joustavampia. Palveluhenkisyys 
ja asenne asiakkaita kohtaan on 
ollut yksityisissä paikoissa pa-
rempi kuin perusturvan omis-
sa yksiköissä.

KYSElYn kokonaiskuva oli kui-
tenkin, että palaute oli hyvää ja 
ikäihmiset saavat Porin yhteis-
toiminta-alueella – myös perus-
turvan omissa yksiköissä – hy-
vää hoitoa.

– Lisäksi kyselystä voi todeta 
sen, että asiakkaiden ja omais-
ten käsitykset palveluista osui-
vat varsin pitkälti yksiin, Re-
hula sanoo.

Tyytyväisyyskyselyn tulokset 
ovat ensi viikolla toistamiseen 
käsittelyssä perusturvalauta-
kunnalla. 

Kun lautakunta toukokuussa 
ensimmäisen kerran tutustui 
vastauksiin, se edellytti niis-
tä tarkempaa sisällöllistä ana-
lyysiä.

Perusturva terästää  
vanhustenhoitoa
Vanhukset ja omaiset 
olivat tyytyväisempiä 
ostopalveluhoitoon  
kuin julkiseen.

Palaute oli hyvää 
ja ikäihmiset saavat 
Porin yhteistoiminta- 
alueella – myös  
perusturvan omissa 
yksiköissä – hyvää 
hoitoa.

METSÄNOMISTUS
TOIMIVAKSI -ILTA

Metsäkeskus 
järjestää

METSÄNOMISTAJA

Tilaisuudessa käydään läpi metsää omistavan kuolinpesän ja yhtymän verotusta, 
päätöksentekoa ja omistusjärjestelyjä sekä vapaaehtoista metsiensuojelua. 
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu 17.30 alkaen. 

Ilmoittautumiset viimeistään 22.10. 
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Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
• www.metsakeskus.fi /tapahtumat tai
• minnamari.tuovinen@metsakeskus.fi  tai 
• puh. 029 432 4244.

RETKI SEINÄJOELLE : POLVELTA TOISELLE -
METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOSMESSUILLE

Bussikuljetus messuille lähtee Porista 7.45 ja kulkee Pomarkun, Kankaanpään, 
Honkajoen ja Karvian kautta Seinäjoelle. Paluu iltapäivällä samaa reittiä. 
Retki on maksuton.

Ilmoittautumiset viimeistään 31.10. Ilmoita myös, mistä nouset bussin kyytiin. 
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