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Muistisairaiden hyva hoito
vaatii tarpeiden selvittamista
JUKKA RITOLA

MIELIPIDE Viela viime kevaana vaikutti silta, etta vanhojen ihmisten ongelmista vaiettiin taysin,
vaikka monet asiantuntijat olivat
toistuvasti esittaneet huolensa
heidan hoivansa laadusta ja riittavyydesta. Sitten tapahtui kaanne.
Hoivayhtioiden henkilostomitoitukseen ja laatuun liittyvat epakohdat nousivat esiin, ja Valvira
puuttui asiaan jopa lakkauttaen
hoivalaitoksien toimintaa.
Samalla tapahtui myo's poliittinen heraaminen. Alkoi suurten
lupausten aika. Poliittisessa retoriikassa korostuivat vanhuspalvelujen kuntoon saattaminen ja jopa hoitajamitoituksen ottaminen
lakiin. Puheet herattavat kuitenkin huolta, silla kyseessa on varsin
kompleksisen kehityksen muuttaminen. Hyvinvointivaltiosta luopuminen on tapahtunut vuosikymmenten aikana, eika sen kehityksen kaantaminen ole mahdollista nopealla aikataululla.
Tulokselliset toimenpiteet edellyttavat paljon perehtymista, hyvia
valmiuksia ja huolellista valmistelua. Tarvitaan kirkas ja kattava kokonaiskuva. Olen aiemmin esittanyt, etta vanhuspalvelujen nykytila ja tulevaisuuden tarve tulisi
selvittaa. Tilannekuva sisaltaisi
vaestoennusteeseen ja muistisairauksien esiintyvyyteen perustuvan ennusteen seka na'iden perasteella ennusteen hoidon ja palvelujen tarpeesta ja kustannuksista
ainakin vuosiin 2030 ja 2040. Valtiosihteeri Hetemaki on todennut
taman olevan valttamatonta, koska huoltosuhde heikkenee ja uhkana on, etta joudutaan palvelujen
ja elakkeiden leikkauksiin.

VanhuspaLveluiden tulevaisuudesta on saatava kokonaiskuva, kirjoittaa
Pekka Laine. Kuvassa muistisairaalle vanhukselle tehdaan hypistelymuhvia.
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Kokonaiskuvan perusteella on
tehtava selkeat johtopaa'tb'kset.' Viranomaistahot, kuten Tilastokeskus, valtiovarainministerio seka
sosiaali- ja terveysministerio voisivat yhdessa hyodyntaa olemassa olevaa tietoutta ja paasta omalta
osaltaanjohtopaatoksiintilanteesta. Muistisairaiden ihmisten ja heidan laheistensa arjen hyvaan tuntemukseen pohjautuen potilas-

ja omaisja'rjestolla on avainrooli.
Myos jarjeston tulisi paasta selvyyteen omista painopistealueistaan
tilanteen ratkaisuksi aikatauluineen ja toimenpide-ehdotuksin.
Johtopaatosten pohjalta on
maaritettava tarkasti toimenpiteet. Kokemukseni perusteella
myos lakiehdotuksiin ja muihin
toteuttaviin ohjelmiin tulisi liittaa
tavoitteellisetjalkautusohjelmatja
niiden seuranta ja arviointi. Ilman
jalkautusta ja juurruttamista eivat
tilannekuvasta johdetut toimenpiteet ole tuloksellisia.
Toivottavasti saamme nopeasti
tamankaltaista uutta tietopohjaa,
jotta vaalilupaukset eivat jaisi pelkiksi lupauksiksi. Vain talla tavalla toimien voidaan asioita oikeasti
muuttaa, pelkka retoriikka ilman
perustaa jaa ontoksi.
Pekka Laine
omainen

