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Perusturvalautakunnan toimin-
nan perusta on Suomen perus-
tuslaissa. Sen mukaan jokaisella 
kansalaisella on oikeus ihmis-
arvoisen elämän edellyttämään 
välttämättömään toimeentuloon 
ja huolenpitoon. Perusturva-
lautakunta vastaa lakisääteisistä 
sosiaalipalveluista, jotka ovat 
kaupunkilaisten arjen toimivuu-
den tukena elämänkaaren eri 
vaiheissa. 

Miltei jokainen varkautelainen 
käyttää elämänsä varrella perustur-
van järjestämiä yleisiä sosiaalipal-
veluja. Nämä palvelut kohdistuvat 
erityisesti pieniin lapsiin ja heiden 
perheisiinsä sekä ikäihmisiin. Sen 
lisäksi on palveluja, jotka kohdis-
tuvat  kaupunkilaisten tiettyihin 
erityistarpeisiin.

Lapset ja perheet 

Lasten päivähoito mahdollistaa 
lapsiperheissä vanhempien työssä-
käynnin tai opiskelun. Noin puolet 
alle kouluikäisistä on päivähoidon 
piirissä. Suurinta osaa alle 3-vuoti-
aista vanhemmat hoitavat kotona 
perusturvalautakunnan budjettiin 
sisältyvän lasten kotihoidon tuen 
turvin. Esiopetukseen, jota hoide-
taan päiväkodeissa, osallistuu lähes 
jokainen 6-vuotias. 

Vanhemmat voivat hakea kas-
vatus- ja perheneuvolasta tukea 
lasten kasvatuksen  ja perheasioi-
den pulmatilanteissa. Palveluun 
hakeutumisen syyt liittyvät yleensä 
lapsen ongelmiin. Muita syitä voivat 
olla perhe- ja parisuhdeongelmat, 
perheasioiden sovittelu ja lausun-
topyynnöt.

Ikääntyneiden palvelut 
painopistealueena

Varkauden kaupunginvaltuusto 
on asettanut ikäihmisten palvelujen 
järjestämisen tavoitteeksi ikäänty-
vien toimintakyvyn ja itsenäisen 
elämän edistämisen. Se merkitsee 
yhtäältä sitä, että mahdollisimman 
moni ikäihminen voi elää omassa 
kodissaan ja tutussa elinympäris-
tössään mahdollisimman pitkään. 

Perusturvalautakunta 
tukee varkautelaisten 
arjen hyvinvointia

Toisaalta tarvittaessa oikeutta saa-
da ympärivuorokautista hoivaa 
ja huolenpitoa kodinomaisessa 
hoitopaikassa.

Ikääntyneiden kotona asumista 
tuetaan asuntojen muuttamisella 
esteettömiksi, ateria-, asiointi- ja 
muilla tukipalveluilla, päivähoi-
dolla sekä kotipalvelulla. Kotipal-
velu järjestää myös yöaikaista tukea 
yhdessä kotisairaanhoidon kanssa. 
Omaishoitoa tuetaan omaishoidon 
tuella, joka koostuu rahallisesta 
tuesta ja palveluista.

Perusturvalautakunnalle kuu-
luvien asuntoasioiden, erityisesti 
valtion asumisen tukitoimien kuten 
asuntojen korjaus- ja energia-avus-
tusten kohdistuminen iäkkäiden 
asuntojen korjaus- ja muutostöihin 
edesauttaa mahdollisuutta asua ko-
tona mahdollisimman pitkään. 

Varkaudessa toimii myös useita 
yksityisiä kotipalveluyrityksiä, joi-
den kanssa perusturvakeskus tekee 
yhteistyötä.

Ikäihmisten palvelutarve kirja-
taan asiakkaan kanssa tehtävään 
hoito- ja palvelusuunnitelmaan, 
joka on palvelujen toteuttamisen 
perusta. Palvelut räätälöidään aina 
yksilöllisesti. Osalla ikääntyneistä 
on paikkakunnalla omaisia, jot-
ka auttavat vanhusta itsenäisessä 
selviytymisessä. Toisaalta on van-
huksia, joilla ei ole omaisia, jolloin 
kaupungin osuus huolenpidosta on 
merkittävämpi.

Jos kotiin ei voida taata riittävää 
turvaa, ympärivuorokautista hoivaa 
tarjoavat kaupungin omat palvelu- 
ja hoitokodit sekä palvelukeskukset 
Käpykankaalla ja Kangaslammilla. 
Yhteistyökumppaneina ovat myös 
Varkauden Vanhaintukisäätiö sekä 
yksityiset hoitokotiyritykset.

Tasavertaisuus vammais-
palvelujen tavoitteena

On myös kaupunkilaisia, jotka 
tarvitsevat jonkin merkittävää 

haittaa aiheuttavan vamman tai 
sairauden vuoksi palveluja koko 
elämänsä ajan. Esim. asumis-, apu-
väline-, kuljetus- ja tulkkipalveluilla 
poistetaan vammaisten henkilöiden 
osallistumisen esteitä ja tuetaan 
työ- ja toimintakykyä sekä oma-
toimisuutta. Kehitysvammaisten 
erityispalveluja ovat asumispalvelut, 
työ- ja päivätoiminta, perhehoito 
sekä laitoshoito.

Yhteinen vastuumme 
- ketään jätetä

Ihmistä voi myös kohdata jokin 
elämän kriisi tai hänellä on ajoittain 
sellaisia elämänhallintaan liittyviä 
ongelmia, joista selviytymistä sosi-
aalihuollon erityispalvelut tukevat. 
Näitä palveluja ovat esim. lasten-
suojelu, sosiaalityö ja päihdepal-
velut. Niillä pidetään huolta siitä, 
ettei ketään jätetä yhteiskunnan 
ulkopuolelle.

Yksilökohtaisessa sosiaalityössä 
sosiaalityöntekijä antavaa asiakkail-
leen neuvontaa ja ohjausta, selvittää 
asiakkaiden kanssa heidän ongelmi-
aan sekä järjestää viranomaisverkos-
toissa muita tarvittavia tukitoimia, 
jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön 
ja perheen turvallisuutta ja suoriu-
tumista.  

Lastensuojelutyössä painopisteenä 
on avohuollon tukitoimenpiteet, 
joilla autetaan vanhempia luomaan 
lapselle turvalliset kasvuolot.

Toimeentuloturva 

Perusturvalautakunta vastaa myös 
lasten isyys- ja elatusturvaan liitty-
vistä asioista sekä toimeentulotuesta. 
Toimeentulotuki on viimesijainen 
toimeentuloturvan muoto tilanteis-
sa, joissa henkilön tai perheen tulot 
ja varat eivät riitä välttämättömiin 
jokapäiväisiin menoihin.

Ulla Tuomainen
Perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta on nykyi-
sessä kokoonpanossa kokoontunut 
pian kaksi vuotta.  Lautakunnan 
työ on ollut arkisten, jokapäiväis-
ten asioiden kanssa puurtamista. 
Lautakunnassa on kuitenkin hyvä 
henki ja tarmolla me työtä teem-
me. Lautakunta on perehtynyt 
perusturvan eri osa-alueisiin ja 
lautakunnan jäsenet ovat asiansa 
osaavia. Lautakuntatyöskentelyn 
lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, 
oikeudenmukaisuus ja tasapuoli-
suus, joten lautakunta tietää vas-
tuunsa ja myös velvollisuutensa. 
On luonnollista, että kaupungin 
kokonaistaloudellinen tilanne 
ohjaa ja ohjeistaa myös perustur-
valautakunnan päätöksiä.  

Lautakunta haluaa tuottaa las-
ten, nuorten ja perheiden palvelut 
parhaalla mahdollisella, perheitä 
tukevalla tavalla. Ennaltaehkäisevä 
työ perheiden parissa, päiväko-
deissa, millä tahansa perusturvan 
alueella, on myös hoidon porras-
tusta.

Saamme kuntalaisilta sitä ”toista 
tietoa”, joka ei näy keskiarvo-
luvuissa. Tuo tieto käy entistä 
tärkeämmäksi, ja sitä pitää osata 
kuunnella, ei vain kuulla.

Miksi vanhusten palvelut ovat 
niin paljon julkisuudessa?

Niin kuin tiedämme, vanhus-
ten määrä tulee lisääntymään 
tiiviissä tahdissa ja on oikein, 
että vanhustyö on edelleen yksi 
kaupunkimme painopistealueista. 
Ensi vuoden ja tulevien vuosien 
tavoitteet hoidon porrastuksen to-
teuttamiseen on tehty yhdessä ter-
veystoimen kanssa. Olemme hyvin 
toiveikkaita työn onnistumisesta. 
Se vaatii kyllä jatkuvaa ja avointa 
yhteen hiileen puhaltamista niin 
hallintokuntien kuin henkilöstön-
kin kesken.   Palvelustrategiasta 
päättäminen ensi vuonna tulee 
olemaan ratkaisevaa, jopa avain-
asemassa hoidonporrastuksen 
(palveluketjun) onnistumiselle. 

Haluan tässä yhteydessä 
palauttaa mieliimme 
vanhuspolitiikan ja 

vanhustyön lähtökohdan:

Vanheneminen on luonnolli-
nen, kunkin ihmisen kohdalla 
yksilöllisesti toteutuva elämän-
vaihe. Ikääntyneet ovat yhtei-

Helppoja ratkaisuja 
ei tule olemaan, 
järkeviä ja toteuttamis-
kelpoisia kyllä

sössään tärkeä voimavara ja iästä 
riippumatta heidän tulee voida 
osallistua yhteiskunnan normaa-
liin elämään omien toiveittensa 
ja voimavarojensa mukaisesti.  
Tavoite edellyttää ehkäisevää ja 
kuntouttavaa vanhustyötä, jolla 
pyritään lisäämään aktiivisten, 
toimintakykyisten elinvuosien 
määrää ja osuutta elinvuosista. 

Kaupungin vanhuspolitiikan 
päämääränä on turvata ikään-
tyneille oikeus hyvinvointiin, 
riippumattomuuteen, hyvään 
elämisen laatuun sekä oman elä-
mäntavan jatkamiseen myös toi-
mintakyvyn heiketessä. Tämä 
merkitsee myös mielekästä elämää 
omassa kodissa,  palveluasunnoissa 
ja laitoksessa.

Kiinalainen sananlasku sanoo, 
että vanhus perheessä on jalokivi 
ja japanilainen sanonta taas: pyydä 
vanhusta, kun tarvitset arvostelu-
kykyä, tämä. kertoo mm sen, että 
se viisaus ja tieto, mikä vanhuk-
silla on, tulisi siirtää seuraaville 
sukupolville ja tulevien sukupol-
vien tulisi olla valmiit ottamaan 
vastaan ne. 

Mitä voimme itse tehdä? 

Yhteiskunnan tulee huolehtia 
osaltaan palvelujen järjestämi-
sestä lakien ja asetusten mukai-
sesti, mutta myös määrärahojen 
puitteissa. Meillä jokaisella on 
kuitenkin yksilönä velvollisuus 
huolehtia ja vastata omasta hyvin-
voinnistamme. 

Lautakunta toivoo yhteydenot-
toja palveluista, risuja saa tulla, 
vaikka ruusutkin ovat joskus terve-
tulleita. Kannanottonne auttavat 
tulevassa suunnittelussa. Aktiivi-
sempaa otetta henkilökohtaisesti 
kaipaisin vanhusneuvostolta, huo-
limatta ristiriidasta mikä neuvos-
ton asemasta kaupungin hallinto-
ketjussa on. Perusturvalautakunta 
käsittelee kaikki aloitteet, mitkä 
lautakunnalle tulevat ja saattaa ne 
asianmukaisesti eteenpäin. 

Lautakunnan yhteystiedot löydät 
www.varkaus.fi sivuilta.

Toivotan koko lautakuntamme 
puolesta rauhaisaa joulun odotusta 
– lasten riemuksi.

Raija Puumalainen
perusturvalautakunnan pj. 

Varkauden Eläkeläiset Kunnonsalissa Voimaa Vanhuuteen.
Lea ja ohjaaja Tiina miettivät minne seuraavaksi.

Kankunharjun päiväkodin lapset toivoivat heti lunta.


