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Tämä on yhteiskunnan, suomalaisen yhteiskunnan, happotesti: miten kohtelemme kaikkein 
nuorimpia ja kaikkein vanhimpia. Koska nuo molemmat ikäluokat ovat huolenpidon 
tarpeessa. Alla pieni ote suomalaisen yhteiskunnan käytännöistä 2020-luvulla kaikkein 
iäkkäimmässä ikäryhmässä. -JT

Yhteiskunta erottaa yli 70 vuotta yhdessä 
olleen avioparin – Siiri, 93, ja Veikko, 95, eivät 
saa asua yhdessä
Meidät erotettiin kuin koirat, suree 95-vuotias Veikko, koska ei saanut muuttaa hoitokotiin yhdessä 
vaimonsa Siirin, 93, kanssa.

Kolme vuotta sitten Siirillä ja Veikolla oli suuri juhla: 70 vuotta aviossa. Hääpäiväänsä viettäessään 
he eivät tienneet, että edessä olisi pian raskas ero.

soila.saroniemi@iltalehti.fi

• Yli 70 vuotta sitten vihitty aviopari joutui vastentahtoiseen asumuseroon Sonkajärvellä.

• Veikko, 95, katsottiin liian hyväkuntoiseksi hoivakotiin, jonne hänen vaimonsa Siiri muutti.

• Omaiset pelkäävät, että iäkkään miehen kunto ei kestä ikävää ja surua.

– Olisin valmis lähtemään, kun vaan pääsisin samaan paikkaan.

Tässä vastauksessa tiivistyy Veikon, 95, suurin loppuelämän toive. Se on vastaus Iltalehden 
kysymykseen, mitä hän toivoo eniten juuri nyt. Veikko joutui eroon rakkaasta vaimostaan Siiristä, 
93, joka muutti noin kolme viikkoa sitten hoivakotiin. Siirin muistisairaus oli pahentunut niin paljon,
ettei kotona asuminen ollut enää mahdollista.

Surullinen hääpäivä
Sunnuntai 19. syyskuuta oli pariskunnan hääpäivä, mutta 73 vuotta naimisissa ollut pariskunta oli 
murheen murtama.

– Hääpäivä oli ja molemmat vaan itkivät, kertoo juhlapäivään osallistunut omainen. Hän ei 
ymmärrä, miksi käytännössä koko elämänsä yhdessä ollut pari voidaan erottaa toisistaan.

– On ikävä, kun heidät tällä tavalla erotettiin. On aika harvinaista, että pariskunta tässä iässä on vielä
yhdessä, omainen sanoo. Hän ei halua esiintyä tässä jutussa nimellään.

Sen sijaan pariskunnan lapsenlapsi Kiki Valtonen järkyttyi isovanhempiensa kohtalosta niin paljon, 
että kirjoitti siitä avoimesti sosiaaliseen mediaan: ”Ukin kunto heikkenee, ikävä on suunnattoman 
suuri. Ukki odottaa pääsyä mummun luo, mummu odottaa, että ukki tulee. Vielä on toivoa, mutta 
aikaa ei kovin paljon. En suostu, että isovanhempani surkastuvat suruun.”
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Valtonen pitää isovanhempiensa tilannetta täysin kohtuuttomana.

– Jos ihmiset tässä iässä erotetaan, se on täysin epäinhimillistä! hän puuskahtaa ja kertoo 
Iltalehdelle, että läheisten on ollut hankala yrittää muuttaa tilannetta.

– Omaiset ovat olleet aika neuvottomia, koska tässä mennään lakipykälien ja byrokratian mukaan.

Liikaa terveyttä
Syy vanhusten erottamiseen toisistaan on se, että Veikko on arvioitu liian hyväkuntoiseksi 
päästäkseen hoivakotiin. Siirin muuttoon asti aviopari asui yhdessä kerrostalokodissa Iisalmessa. 
Nyt Siiri on Sonkajärvellä Rebekan Hoitokodissa, jota omaiset kehuvat hyväksi ja johon he luottavat
täysin.

– Ukki olisi valmis siirtymään sinne, mutta on katsottu, että hän on liian hyväkuntoinen. Se on 
väärin, tuon ikäisistä ihmisistä pitäisi pitää huolta, Valtonen sanoo tiukasti.

Pariskunnan läheisillä on epäily, että kun Veikolle tehtiin palvelutarpeen kartoitus ja hänet 
pisteytettiin, huomioon ei otettu lainkaan sitä miten ero vaikuttaa vanhusten hyvinvointiin. Veikon ja
Siirin tilanne on nyt niin raskas, että edes videopuhelun ottaminen ei onnistu, koska ikävä on liian 
kova.

– Siiri ikävöi niin valtavasti ja se on niin valtavaa itkua, että Veikko ei halua lähteä tapaamaan häntä 
tai ottaa videopuhelua, vaikka hoitaja ystävällisesti yritti sen järjestää, omainen kertoo.

Vanhukset ovat tavanneet toisensa vain kerran Siirin muuton jälkeen.

– Meidät erotettiin kuin koirat, Valtonen kertoo isoisänsä tokaisseen onnettomana. Hän sanoo 
kummankin isovanhempansa kunnon rapistuneen hetkessä eron takia.

– Ukki on todella yksin, mikä vie toimintakykyä nopeasti alaspäin. Hän on ollut toimintakykyinen, 
mutta nyt häntä ei huvita tehdä mitään.

Tiiviisti yhdessä
Veikko ja Siiri ovat todella viettäneet lähes kaiken aikansa yhdessä, koska he tapasivat nuorina ja 
hankkivat elannon pitkälle yhdessä. Heidän rakkautensa syttyi, kun Veikko muutti Sonkajärvelle 
Siirin naapuriin. Nuoret vihittiin syyskuussa 1948, ja pari sai kolme lasta. Veikko on koulutukseltaan
kirvesmies, mutta työtä riitti myös omalla maatilalla.

Nuoret rakastavaiset Siiri, 20, ja Veikko, 22, vihittiin syyskuussa 1948. Tämä kihlakuva otettiin 
vähän aiemmin saman vuonna, varsinaista hääkuvaa parista ei ole. 

– Siiri oli maatalon emäntä ja Veikko kirvesmies ja maanviljelijä. Sotaan hän oli liian nuori, mutta 
oli mukana vartiomiehenä, omainen kertaa pariskunnan elämäntaivalta.

Valtonen pitää vanhusten erottamista toisistaan täysin epäreiluna, koska pariskunnan hyvinvointi ei 
ole tähän mennessä tullut yhteiskunnalle kovinkaan kalliiksi. Veikko piti pitkään huolta vaimostaan, 
ja omaiset ovat maksaneet pariskunnalle hoivaa kotiin. Lisäksi yksi lapsista toimi pitkään 
vanhempiensa omaishoitajana.
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– Ukki ja mummi ovat käyttäneet vähän yhteiskunnan varoja. Nyt kannattaisi toimia ennen kuin he 
ovat vuodeosastolla vaipoissa, Valtonen sanoo.

Vaikka hän on todella pahoillaan omien isovanhempiensa tilanteesta ja toivoo vielä asioiden 
ratkeavan parhain päin, Valtonen ei kerro ukkinsa ja mumminsa ahdingosta vain heidän takiaan.

– Haluan tuoda tämän julki muidenkin vanhusten takia. Vanhuksille on todella vähän hoivapaikkoja, 
pitäisi olla enemmän. Ja pariskuntien todellakin pitäisi päästä asumaan samaan paikkaan 
halutessaan.

Lupa ylipaikalle?
Rebekan Hoitokoti Oy:n toimitusjohtaja, sairaanhoitaja Joel Jokelainen ymmärtää Veikon ja Siirin 
sekä heidän omaistensa surun ja huolen. Hänellä ei kuitenkaan ole pikaratkaisua tilanteeseen 
kahdesta syystä: uusi asukas tulee hoitokotiin Ylä-Savon sote-kuntayhtymän tarjoamana ja lisäksi 
18-paikkainen Koirakoskella sijaitseva Rebekan Hoitokoti on nyt täynnä.

– Meillä on tykätty olla ja pitkiäkin jaksoja, Jokelainen sanoo ja kertoo asumisaikojen vaihdelleen 
kuukausista jopa 10 vuoteen.

– Se on ollut hyvin vaihtelevaa. Enää ei päästä vaikka 10 vuoden asumiseen, koska vanhukset 
tulevat aiempaa huonokuntoisempina.

Jokelainen toteaa, että periaatteessa hoitokoti voisi hakea aluehallintovirastolta (avi) lupaa ottaa 
asukas ylipaikalle, mutta se ei ole tavanomainen ratkaisu.

– Siitä on viitisen vuotta aikaa, kun ylipaikalla on ollut viimeksi joku, hän muistelee ja lisää, että 
henkilökuntaa on oltava tarpeeksi suhteessa hoidettavien määrään.

– Täytyy mennä raamien mukaan, ettei tule henkilökuntavajausta, Jokelainen sanoo ja kertoo 
ymmärtävänsä, että tilanne voi vaikuttaa sydämettömältä vanhusten ja heidän omaistensa 
näkökulmasta.

Rahalla ja erikoisluvalla
Iltalehti kysyi Ylä-Savon sote-kuntayhtymän hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkoselta, mikä ratkaisi 
sen, ettei 95-vuotias puoliso voinut muuttaa hoitokotiin yhdessä muistisairaan 93-vuotiaan vaimonsa
kanssa. Halusimme myös tietää, eikö arvioita tehtäessä oteta lainkaan huomioon henkilökohtaisia 
tilanteita kuten pitkää parisuhdetta. Kysyimme myös, onko olemassa valtakunnallista ohjeistusta 
siitä, miten pariskuntia kohdellaan, kun toisen kunto pettää ja toisen on lopulta pakko muuttaa 
palvelukotiin.

Mikkonen vastasi sähköpostilla. Siihen Iltalehti ei saanut suoraa vastausta, onko Veikon ja Siirin 
tilanteeseen vielä löydettävissä inhimillinen ratkaisu jolla vanhukset saataisiin yhteen.

Mikkonen viestitti kommentoivansa kysymyksiä yleisellä tasolla, ”koska emme voi antaa tietoa 
asiakkuuksistamme, asiakkaidemme palvelutarpeista tai heidän muista yksityisasioistaan”.

Mikkonen kirjoittaa, että vanhuspalvelulain mukaan iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä 
mahdollisuus asua yhdessä.
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– Tarkoitus on turvata puolisoille mahdollisuus asua yhdessä silloinkin, kun heidän palvelutarpeensa
ovat erilaiset, ja puolisot tai toinen heistä ei enää kykene asumaan aikaisemmassa kodissaan 
palvelutarpeesta johtuen.

Mikkonen huomauttaa, että on yleistä, ettei iäkäs pariskunta ole palveluasumisen tarpeessa yhtä 
aikaa, vaan usein toinen puolisoista haluaa jäädä kotiin asumaan toisen siirtyessä hoivakotiin.

– Näissä tapauksissa kotiin jäävän puolison tuen tarvetta ja toimintakykyä arvioidaan säännöllisin 
väliajoin sekä annetaan tietoa asumisen vaihtoehdoista. Kun vanhus ei enää pärjää yksin kotona, 
tarjoamme aina paikkaa samasta hoivakodista, jossa puoliso asuu, Mikkonen kertoo.

Puoliso voi toisinaan haluta asua jo hoivakotiin muuttaneen kumppaninsa kanssa, vaikka ei ole itse 
hoivan tarpeessa.

– Näissä tapauksissa annamme tietoa siitä, miten pariskunta voi edelleen asua yhdessä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että puolisolle järjestetään mahdollisuuden asua samassa hoivakodissa. 
Puolisolta voidaan periä korvausta asumisesta ja palveluista aiheutuneista kustannuksista.

Tällainen asuminen ei kuitenkaan järjesty pelkällä rahalla, vaan saattaa vaatia avin luvan, kuten 
toimitusjohtaja Jokelainenkin kertoi. Mikkonen toteaa saman asian.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisella yksityisellä palveluntuottajalla on toimilupa tietylle 
asiakasmäärälle, jota ei voi ylittää. Palveluntuottaja voi hakea laajennusta asiakasmäärälle avilta.

4/4


	Yhteiskunta erottaa yli 70 vuotta yhdessä olleen avioparin – Siiri, 93, ja Veikko, 95, eivät saa asua yhdessä
	Surullinen hääpäivä
	Liikaa terveyttä
	Tiiviisti yhdessä
	Lupa ylipaikalle?
	Rahalla ja erikoisluvalla


