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Yrjö ja Hanna palaa palveluntuottajaksi
Kurkelanhoviin ja Karpinmäkeen
Tarja Antola
Kurkelanhovin ja Karpinmäen palvelutalojen palveluntuottaja vaihtuu vuodenvaihteessa. Tammikuussa
toiminta siirtyy Akaan kaupungin tekemän kilpailutuksen tuloksena Coronaria
Hoiva Oy:ltä Yrjö ja Hanna
Oy:lle. Yhtiön omistaa Yrjö
ja Hanna -säätiö, joka puolestaan omistaa Kurkelanhovin ja Karpinmäen kiinteistöt.
Yrjö ja Hanna pyöritti toimintaa 2001 valmistuneessa Kurkelanhovissa ja 2002
valmistuneessa Karpinmäessä vuoteen 2010, jolloin
se siirtyi kilpailutuksessa
Coronarialle. Coronaria on
toiminut palveluntuottajana
kaksi nelivuotiskautta.
Akaan kaupungin ja Yrjö ja Hanna Oy:n sopimus
on voimassa 31.12.2020
saakka. Lisäksi siihen sisältyy kaksi yhden vuoden
optiota.

Asukkaille ratkaisu
oli helpotus

Coronaria Hoiva Oy:n palveluesimiehen Katri Saartilan mukaan asukkaille
kilpailutuksen lopputulos
oli helpotus.
– Asukkaat ovat olleet
helpottuneita siitä, että he
eivät joudu muuttamaan
mihinkään. Kilpailutukseenhan liittyi uhkakuva,

että koti olisi voinut vaihtua, jos kilpailutuksen olisi
voittanut toimija, jolla on
tilat muualla, Saartila sanoo.
Ratkaisuun on tyytyväinen myös 86-vuotias Sinikka Mäkijärvi, joka on
asunut Kurkelanhovissa jo
silloin, kun toiminta edellisen kerran oli Yrjö ja Hanna
-säätiöllä. Mäkijärvellä on
palvelutalossa kaksio.
– Kaikki on mukavia ihmisiä, ja hoitajat ovat mukavia. Täällä vaan on kivaa.
Jatkan täällä kuolemaan asti, Mäkijärvi sanoo.

Tarja Antola

Työntekijät siirtymässä
Yrjö ja Hannalle

Kurkelanhovissa on 24 ja
Karpinmäessä 18 paikkaa. Suurin osa asukkaista
70–80-vuotiaita. Ikäihmisten ohella asukkaina on
mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä vammaispalvelun asiakkaita. Asukkaat tulevat taloon Akaan
kaupungin ohjaamina.
Palvelutaloissa työskentelee noin 20 työntekijää, joista valtaosa osa on
akaalaisia. Yrjö ja Hanna
Oy ja Coronaria Hoiva Oy
neuvottelevat työntekijöiden siirtymisestä vanhoina
työntekijöinä Yrjö ja Hannan palvelukseen.
Hoitajat työskentelevät
palvelutaloissa kahdessa
vuorossa. Yöhoitoa järjestetään tarpeen mukaan väliaikaisesti.

86-vuotias Sinikka Mäkijärvi on tyytyväinen asumiseen Kurkelanhovin palvelutalossa. Mäkijärvi kertoo alun perin olevansa
lähtöisin Nuijamaalta.

Katri Saartila on tyytyväinen, että toimintaa jatkaa
kotimainen toimija. Kurkelanhovissa ja Karpinmäessä kahdeksan vuotta
vuokralla ollut Coronaria
ei osallistunut kilpailutukseen.
– Mielellämme olisimme

jatkaneet, mutta siihen ei
ollut mahdollisuutta, koska Coronarialla ei ole täällä
omia toimitiloja ja vuokrasopimus Kurkelanhovista
ja Karpinmäestä päättyy
vuodenvaihteessa. Kiinnostusta tilojen rakentamiseen olisi voinut olla, mutta
se ei näiden aikataulujen
puitteissa ollut todellinen
vaihtoehto, Saartila toteaa.

– Ennen kaikkea palveluiden osalta turvataan jatkuvuus. Asukkaiden osalta
ei tarvitse tehdä uudelleenjärjestelyjä, ja henkilöstökin
siirtyy meille vanhoina työntekijöinä, Kokkonen toteaa.
Toimitusjohtajan mukaan

Kurkelanhovissa ja Karpinmäessä tullaan kevään aikana tekemään pintaremonttia
yhteistiloissa. Asumista remontit eivät estä.
– Tiloja tullaan jonkin
verran kohentamaan ja
ehostamaan. Talojen ra-

kentamisesta alkaa olla sen
verran aikaa, että pintaremonttia tarvitaan. Muuten
talot ovat teknisesti hyvässä
kunnossa.
Yrjö ja Hanna Säätiöllä on
13 hoivakotia, joissa se pyörittää itse toimintaa.

vanhukset, vammaiset sekä
mielenterveys- ja päihdeasiakkaat voivat jatkossa hankkia yksityisiä asumispalveluja palvelusetelillä.

Palveluseteli on tähän asti ollut käytössä ikäihmisten
tehostetussa palveluasumisessa mutta vuoden 2019
alusta palveluseteli laajenee myös tehostettua palveluasumista kevyempään
ikäihmisten palveluasumiseen sekä päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluihin.
Akaan valtuusto päätti
palvelusetelin käytön laajentamisesta 14.11. äänin 26–9.
– Palveluseteli tuo asiakkaalle valinnanvapauden.
Asiakas voi valita, mihin
hän menee asumaan, arvioida hintatasoa ja ottaa
sijainti huomioon. Paikan
ei tarvitse olla omassa kaupungissa, vaan halutessaan
voi muuttaa esimerkiksi lähelle omaisia, kertoo Akaan
perusturvajohtaja Elina
Anttila.
Anttilan mukaan kaupungille palveluseteli merkitsee

byrokratian vähenemistä, kun
kaupungin ei tarvitse tehdä
asiakasmaksupäätöksiä eikä
periä asiakasmaksuja.

Coronaria ei
jättänyt tarjousta

Palvelutaloihin on tulossa pientä pintaremonttia
Tarja Antola

Yrjö ja Hanna Oy:n toimitusjohtaja Petri Kokkonen
arvioi monen asia säilyvän
ennallaan palveluntuottajan
muutoksesta huolimatta.

Kurkelanhovin ja Karpinmäen palveluesimiehen Katri Saartilan mukaan asukkaat ovat tyytyväisiä, että asuminen palvelutaloissa jatkuu.

Akaa laajentaa palvelusetelin käyttöä palveluasumisessa
Tarja Antola
Akaan kaupungin asumispalvelujen piirissä olevat

Tarja Antola

Perusturvajohtaja Elina Anttilan (vas.) ja vanhus- ja vammaistyönjohtaja Eveliina Kiisken mukaan palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta.

Kokemuksia
seurataan

Palveluseteliasiakas valitsee
kaupungin hyväksymistä
palveluntuottajista itselleen
sopivimman vaihtoehdon.
Palveluseteli on sekä asiakkaalle että kaupungille
vapaaehtoinen.
– Palveluseteli tarkoittaa
sitä, että asiakkaalle voidaan
myöntää yksityiseltä ostettavan hoivan kuluista tietty
osuus palvelusetelinä. Loppuosan hoivasta asiakas maksaa
itse, Elina Anttila toteaa.
Anttilan mukaan palvelusetelin arvon määrittelyssä
lähtökohtana on, että asiakkaan omavastuuosuus olisi
sama kuin hoivamaksu kaupungin järjestämissä palve-

luissa. Tämän toteutuminen
edellyttää sitä, että yksityisellä hoivan hinta on tehostetussa palveluasumisessa
96 euroa vuorokaudessa ja
palveluasumisessa 60 euroa
vuorokaudessa.
Asiakkaan ostamien tukipalvelujen maksut voivat
vaihdella yksiköittäin. Niistä yksityinen palveluntuottaja saa periä palveluseteliasiakkaalta enintään saman
verran kuin kunta perii sijoittamiltaan asiakkailta.
– Tukipalvelumaksut
voivat palveluseteliasiakkaalla olla kunnan maksuja
pienemmät, Anttila sanoo.
Anttilan mukaan vasta
palveluseteliasiakkaiden
kokemukset näyttävät, onko palveluseteli todellinen
vaihtoehto.
– Seuraamme sen käyttöä
ja arvoimme sen perusteella, pystyykö palveluseteliä
oikeasti käyttämään vai ei.

Ahonen kaipasi
tarkempia tietoja
Akaan valtuusto äänesti
palvelusetelin käytön laajentamisesta valtuutettu
Jukka Ahosen (Ryhmä
2020) esitettyä, ettei käyttöä laajenneta. Ahonen kaipasi laskelmia palvelusetelin vaikutuksesta kaupungin
talouteen, vanhus- ja vammaisneuvoston lausuntoa
sekä kriteereitä asiakkaiden
valintaan. Ahonen epäili
myös aluehallintoviraston
voimavaroja valvoa yksityisiä hoitolaitoksia.
Äänestyksessä Ahosen
kanssa samaa mieltä olivat
Hilkka Heinonen (sd),
Matti Humaloja (vas),
Hannu Järvinen (sd), Kirsi Nord-Sarkola (sd), Heli Piirainen (vas), Jukka
Saari (vas), Timo Saarinen (sd) ja Tuija Toivonen-Perttunen (vas).

