Nyt palvelubussilla ja tulevaisuudessa terveysbussissa
Vaasan kaupungin tavoitteena on, että 90% yli 75-vuotiaista asuu kotona. Voidaksemme vastata tähän
haasteeseen on tuettava ikäihmisten kotona selviytymistä monin eri keinoin. Yksi hyvä keino muiden
tukimuotojen joukossa on nykyisin käytössä oleva palvelubussi.
Kotona asuva hyväkuntoinenkin ikäihminen tarvitsee erilaisia terveydenhoitopalveluja. Vaasassa on
koko kaupunkia kattava terveyskeskusten verkko, jossa vallitsevaa lääkäripulaa edelleen pyritään
poistamaan. Vaikka siinä onnistuttaisiin, yksi pulma jäänee siitä huolimatta. Vaikka
terveyskeskusverkosto on kattava, laboratoriopalveluja niistä ei ole saatavilla. Laboratoriopalvelut on
keskitetty pääterveysasemalle ja keskussairaalaan. Kotona asuvalle vanhukselle saattaa muodostua
ongelmaksi, miten mennä näihin paikkoihin, jos ei ole omaa autoa käytössä tai lähiomaista hoitamassa
kuljetusta. Tähän tilanteeseen helpotusta tuo palvelubussi.
Palvelubussi on tarkoitettu kaikille vaasalaisille. Palvelubussitoiminta kattaa koko kaupungin ja bussit
ajavat arkisin klo 7.30-15.30 välisenä aikana. Linjoja on kolme: keskikaupungin linja sekä itäinen ja
pohjoinen linja. Kullakin palvelubussilla on alku- ja loppupiste, mutta lopullinen reitti muodostuu
matkustajien toivomusten mukaisesti. Kaikki bussit ajavat pääterveysaseman ja ylätorin kautta, ja
muissa paikoissa käydään asiakkaan toivomusten mukaan. Myös ns. paluukuljetuksessa asiakas voi
nousta palvelubussiin etukäteen ilmoittamassaan paikassa. Matka on syytä tilata viimeistään kaksi tuntia
ennen matkan alkua, mutta mielellään jo edellisenä päivänä. Matka palvelubussilla maksaa saman
verran kuin linja-autolla. Oman alueen palvelubussin puhelinnumeron voi kysyä esim. Vasan kaupungin
puhelinkeskuksesta puh. 06-3251111.
Tärkeä osa ikääntyvän väestön hyvinvointia ovat sosiaaliset kontaktit ja harrastukset. Palvelubussilla voi
arkipäivisin matkata erilaisiin tapahtumiin ja niistä pois. Toivottavasti saamme palvelubussin toimimaan
myös tulevaisuudessa viikonloppuisin. Kuitenkaan meidän työikäisten ei pidä unohtaa sitä, että meillä
jokaisella on oma vastuumme vanhemmistamme heidän ikääntyessään samalla tavoin kuin heillä oli
vastuu meistä silloin kuin olimme lapsia ja nuoria. Kaikkea huolenpitoa ei voi laittaa yhteiskunnan
vastuulle.
Yksi tulevaisuuden vanhuspalvelujen muoto voisi olla kiertävä terveysbussi, joka kulkisi tiettyä tai
mahdollisesti tapauskohtaisesti vaihtuvaa reittiä. Terveysbussissa onnistuisivat esimerkiksi
seurantalaboratorionäytteiden otto ja kontrollikäynnitkin. Terveysbussin käyttöönotto kuitenkin vaatisi
ehkä suuremman asiakaspohjan kuin Vaasan kaupunki, jolloin toteutus voitaisiin tehdä yhdessä
naapurikuntien kanssa.
Tulevaisuudessa ikääntyvän väestön kotoa asumista voidaan tukea myös ottamalla käyttöön
ennakkoluulottomasti uutta tekniikkaa, jonka avulla voidaan tehdä tietyntyyppisiä terveysanalyysejä
omasta terveydentilasta omatoimisesti, kiertävän terveydenhoitajan avustamana tai jopa
terveyskeskuksen toimesta ns. etäanalyyseinä. Henkilökohtaisia terveyspalveluja ei silti
tulevaisuudessakaan saa unohtaa uutta tekniikkaa käyttöönotettaessa.
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