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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 2/2018

Vanhus- ja vammaisneuvosto

03.05.2018

Aika ja paikka
Torstai 03.05.2018 klo 16.00-19.40 Kuntouttava sairaala, Maantiekatu , Pori
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit ry
Anne Makkonen – SPR Merikarvian osasto
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Helena Valli – Merikarvian seurakunta
9 § Kuntoutussairaala/geriatrinen arviointiyksikkö
Ennen varsinaista kokousta jäsenille esiteltiin Maantiekadun kuntouttavaa sairaalaa,
joka on aikaisemmin tunnettu Kaupunginsairaalana. Pirjo Mäkilä, Porin perusturvaalueen vs. vanhuspalveluiden johtaja otti Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston
jäsenet vastaan. Sairaalan kerrokseen T3, jossa sijaitsevat Geriatrinen
arviointiyksikkö ja Merikarvian kotimuistipotilaiden kuntouttava osasto, tutustuttiin
hänen ja osastonhoitaja Kirsi-Marja Merisen sekä apulaisosastonhoitaja Taru
Nurmen ja Kotiuttamistiimistä sairaanhoitaja Pipsa Haapasen opastuksella.
Kuntouttavan toiminnan tarkoituksena on iäkkään ihmisen selviytyminen
toimintakykyisenä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kuntouttavan
sairaalan johtava lääkäri on Anna-Liisa Koivisto ja geriatrian ylilääkäri Maritta
Salonoja. Henkilökunnalla on jatkuva koulutus geriatrisista ja gerontologisista
aiheista. Sairaalan työskentelytapa on moniammatillinen: potilaan hoitoon osallistuvat
mm. sairaanhoitaja, lähihoitaja, kuntoutusohjaaja, lääkäri, fysioterapeutti ja
osastofarmaseutti. Potilaan taustatiedot selvitetään, fyysinen toimintakyky arvioidaan
ja tehdään suunnitelma sen parantamiseksi ja harjoittamiseksi, ravitsemustila
testataan, syömistä seurataan. Ruokailu on yhteisissä tiloissa, mutta potilashuoneet
ovat yhden hengen huoneita. Yhteinen osastoaula on virikkeellinen. Potilailla on
käytössä Vivago-hoitajakutsu-järjestelmä, jonka avulla pystytään seuraamaan
potilaan aktiviteettia hoitojakson aikana. Hoitojaksot ovat keskimäärin 1-2 viikkoa.
Ennen kuin potilas kotiutuu, tehdään kokonaisvaltainen kotiutussuunnitelma.
Tarvittaessa järjestetään hoitokokous, johon kutsutaan mm. omainen ja kotihoito. Jos
potilaalla ei käy säännöllinen kotihoito ja hän tarvitsee tukea kotiutumisvaiheessa,
hän voi siirtyä Kotiuttamistiimin asiakkaaksi – se tukee ja arvioi potilaan kotona
pärjäämistä ja onko tarvetta säännölliselle kotihoidolle. Kotiuttamistiimin asiakkuus on
lyhytaikaista (1-7 vrk) ja se on asiakkaalle maksutonta. Kotiuttamisen tukena voidaan
käyttää Vivago-ranneketta, joka annetaan potilaalle kotiin viikon ajaksi. Ikäihmisten
läheisten ja kotihoidon henkilöstön yhteistyö pyritään saamaan tiiviiksi.
Turvapuhelintoiminnassa on työssä lähihoitajia. Merikarvialle ei ole vielä onnistuttu
saamaan yöpäivystystä, joka hoidettaisiin omasta kunnasta käsin.
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Turvarannekkeesta puhuttaessa tuli esille, että se ei puhdistamattomana tuota
kunnollista aktiviteettikäyrää ja lähihoitajat joutuvatkin muistuttamaan asiakkaita
säännöllisestä puhdistamisesta.
Kuntouttavilla osastoilla on yhteensä 88 potilaspaikkaa (geriatrinen T5, neurologinen
T2, kirurginen A1 ja muistipotilaan kuntouttava osasto T3).
Geriatrisen arviointiyksikön (T3) arviointijakso on pidennetty poliklinikkakäynti (3-5päivää), johon riittää matalan kynnyksen lähete, esim. kotihoidon työntekijä voi tehdä
lähetteen. Arviointijaksolla tehdään moniammatillinen selvitys iäkkään potilaan
toimintakyvystä, terveydentilasta ja sosiaalisesta tilanteesta, joiden perusteella
arvioidaan kotona pärjäämistä.
Pirjo Mäkilä kertoi, että Merikarvian hoidossa asiakasaika on kasvanut, tällä hetkellä
Merikarvialla on n. 120 kotihoidon asiakkaana. Vuonna 2017 kotihoidossa tehtiin
asiakastyytyväisyyskysely, johon vastasi 64 kotihoidon asiakasta. Vastausten
perusteella Merikarvian kotihoidon asiakkaat olivat pääosin tyytyväisiä saamiinsa
kotihoidon palveluihin. Kunnan kotihoidossa työskentelee tällä hetkellä 2
sairaanhoitajaa, 13 lähihoitajaa ja 2 hoitoapulaista. Päivätoiminnassa Wassalla käy
asiakkaita vaihtelevasti, enimmillään ollut 16. Merikarvian kotihoitoa vahvistetaan
lisäämällä kotihoitoon yksi sairaanhoitaja. Kunnassa on aloittanut myös yksityinen
kotipalveluyrittäjä.
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän puhelimet vaihdetaan kevään kuluessa
Android-puhelimiin, koska järjestelmä ei jatkossa tue enää Windows-puhelimia.
Kiilarinteellä on 60 paikkaa, joista kaksi on lyhytaikaispaikkoja. Kaikki Kiilalle toivovat
merikarvialaiset on voitu sijoittaa sinne, jonotusaika on 1-2 kuukautta. Kiilarinne saa
myös yhden hoitajan lisää. Kiilalla kaikki asiakkaat siirtyvät vähitellen koneellisen
lääkkeiden annosjakelun piiriin.
Porin perusturvassa on otettu Seuturekry käyttöön alle kolmen kuukauden sijaisten
saamiseksi. Kotihoitoon on ollut vaikea saada sijaisia äkillisiin poissaoloihin.
Seuturekryn toivotaan tuovan helpotusta sijaisten saantiin.
Satakunnassa on liikaa ympärivuorokautisia hoitopaikkoja. Pirjo Mäkilän mukaan
hoidon painopisteen tulisi siirtyä entistä enemmän kotihoitoon sekä kotiin annettuihin
palveluihin. Porin perusturva ostaa tällä hetkellä noin puolet ympärivuorokautisista
hoitopaikoista yksityisiltä palveluntuottajilta.
Merikarvian omaishoidon tukea hoitaa palveluohjaaja Eija Kuusela (044 701 8560).
Palveluohjausta annetaan Merikarvian lähipalvelupisteessä terveysasemalla
torstaisin klo 9-15. Matalan kynnyksen palveluneuvontaa annetaan perusturvan
yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluista maanantaista torstaisin klo 8-16
ja perjantaisin klo 8-15 puh. 02 623 4300. Viime mainitusta numerosta saa myös
ohjausta omaan elämäntilanteeseen sekä opastusta oikean palvelun tai viranomaisen
löytämiseksi. Numerosta voi myös perua lääkärille ja sairaanhoitajalle varattuja
vastaanottoaikoja (ei kuitenkaan suun tai psykososiaalisiin palveluihin varattuja).
Perusturvan vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijänä toimii Niina Kuusinen (044 701
6665). Vanhuspalveluihin valittiin toiseksi sosiaalityöntekijäksi Vilja Annala, hänen
sijaisenaan toimii kevääseen 2019 asti Sini Lahtinen (044 701 6040). Lisäksi
kolmannelle sosiaalityöntekijälle on saatu toimen täyttölupa.
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Itäisellä, Läntisellä ja Pohjoisella alueella vanhuspalveluissa toimii muistihoitaja.
Pohjoisella alueella, johon Merikarvia kuuluu, muistihoitajana työskentelee Satu
Soininen (sijaisena tällä hetkellä Marjo Jalonen).
Vanhuspalveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä lääkäripalvelut siirtyvät
Doctagonin hoidettaviksi kevään ja kesän kuluessa. Doctagon-pilotti kestää vuoden
loppuun. Ympärivuorokautisilla yksiköillä on lääkäripalvelut käytössä 24 tuntia
vuorokaudessa. Ennen palvelun aloittamista yksikköön nimetty lääkäri käy
tarkistamassa kaikki yksikön asiakkaat, lääkärikierrot ovat kolmen kuukauden välein.
Joka viikko on puhelinkierto ja oma lääkäri tavoitettavissa ma-pe virka-aikana, muina
aikoina päivystävä lääkäri.
10 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi varsinaisen kokouksen ja totesi, että kunnan edustajista
keskustan ja kokoomuksen edustajia ei ollut paikalla, samoin Eläkeliitosta puuttui
edustaja.
11 § Edellisen kokouksen muistio
Ei huomautettavaa. Merkittiin tiedoksi.
12 § Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston aloite linja-autokatoksesta Kauppatielle,
Säästökulman eteen
Aloite jätettiin kunnanhallitukselle 27.3. Toivomus katoksesta tuli bussia käyttäviltä
Helena Vallin kautta. Se on käsitelty kunnanhallituksessa 16.4., joka on toimittanut
aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
13 § Jäsenen nimeäminen Merikarvian kunnan hyvinvointikertomuksen laatimista varten
perustettuun työryhmään
Valittiin Altti Mäntylä edustamaan vanhus- ja vammaisneuvostoa.
14 § Jäsenen nimeäminen Merikarvian kunnan liikenneturvallisuustyöryhmään
Valittiin Erkki Vanhatalo edustamaan vanhus- ja vammaisneuvostoa.
15 § Pyöräluotsitoiminta
Mira Kokko Pyöräliitosta on ottanut Marika Uimaluotoon yhteyttä. Hanke loppuu
vuoden 2018 lopussa eikä hankkeen jatkosta tiedetä. Riksan voi hankkia kuntaan,
rahoittajia tarvittaisiin. Helena Valli ollut Satateräkseen Siikaisista yhteydessä,
vastausta ei ole tullut tiedusteluun, voisiko siellä valmistettua riksaa esim. vuokrata
Merikarvialle.
16 § Vammaisten omaistenilta ti 8.5. Wassalla
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Se alkaa klo 17, Uusmartat hoitavat
tarjoilun. Merikarvia-lehteen tulee maksullinen ilmoitus, jonka Mira Salonen hoitaa.
Porista tulee puhujiksi Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen johtaja Merja
Paavola, asumispalveluiden palvelupäällikkö Tuula Saarinen ja Porin
vammaisneuvoston puh.joht. Lauri Levo. Tilaisuuteen toivotaan mahd. monta
vanhus- ja vammaisneuvoston jäsentä tutustumista varten.

4

17 § Wassan alueen kevätjuhla ma 28.5. klo 13
Juhla järjestetään Wassan päivätoimintakeskuksen tiloissa yhdessä Satakunnan
Vanhustuki ry:n kanssa, jonka edustaja Johanna Hemmi laulattaa ja säestää
yhteislaulut ja Outi Penttinen pitää lopussa pienen hartaushetken. Lasten Laulupaja
tulee esiintymään Maria Lindgrenin johdolla, Altti Mäntylä vetää tietokilpailun, Anja
Huuhtanen esittää kaksi runoa, runon lausuu myös Renja Leppätie. Mahdollisesti
kuullaan myös Bachia kitaraesityksenä, Riku Luoma esiintyy. Uusmartat hoitavat
myös tämän juhlan tarjoilupuolen. Alussa nostetaan maljat keväälle Uusmarttojen
simalla ja tervetuliaissanat lausuu Marika Uimaluoto.
18 § Vammais- ja vanhusneuvoston esite
Todettiin, että esitteen väri on hyvä, yhteiskuva ei paras mahdollinen. Takasivun
neuvontanumeroista ollut epätietoisuutta perusturvan puutteellisen tiedottamisen
takia. Päätettiin laittaa yleisen palveluneuvonnan numero 02 623 4300, josta
vastataan joka arkipäivä sekä vammaisten palvelunumero 044 701 6192.
19 § Satakunnan maakunnan vanhusneuvostojen työseminaarin anti 11.4.
Muutosagentti Pirjo Rehula esitys. Esitys lähetetty sähköpostitse sekä varsinaisille
että varajäsenille tiedoksi. Samoin lähetetty koko muu tässä
muistion pykälässä mainittu materiaali, osalle lähetetty myös paperiversioina.
Satakunnan vanhusneuvosto, selvitys 03/2018. Merkitty tiedoksi annetuksi.
Maakunnallinen vanhusneuvosto. Merkitty tiedoksi annetuksi.
Toimiva vanhusneuvosto. Merkitty tiedoksi annetuksi.
Osallisuus ja vaikuttaminen. Merkitty tiedoksi annetuksi.
Seppo Mustosen (Eläkeliiton kouluttaja, järjestösihteeri) vanhusneuvostoselvitys 2017, Merikarvia. Merkitty tiedoksi.
Ryhmätöiden anti. Tiedoksi.
Materiaali oli laajaa, työseminaari antoisa. Annista keskusteltiin ja siihen vielä
palataan. Merikarvialta olivat mukana Marika Uimaluoto, Sirkka Leino, Tiina Tervo ja
Marja Niemispelto.
20 § Seminaarit, muuta valtakunnalliset tapahtumat ja tulleet sähköpostit
Satakuntaliitosta lähetetyt kuntien vanhusneuvostojen toimintakertomukset
vuodelta 2017. Merikarvian toimintakertomus oli informatiivinen kattaus vuoden
asioista, joillakin vanhusneuvostoilla oli koko vuosi kerrottu hyvin lyhyesti ja
pelkistetysti, ei kertomuksena toiminnasta.
Kutsu Asuntomessuille. Porin kaupunki ja vanhusneuvosto kutsuvat kaikki
vanhusneuvostojen jäsenet ensi kesänä Asuntomessuille Poriin 6.7.-5.8. Porin
vanhusneuvosto pitää siellä esittelyjä aiheesta ”Voimaa vanhuuteen Porissa”, jossa
kerrotaan asumisesta seniorina ja eläkeläisenä Porissa, palveluista,
liikuntamahdollisuuksista ja kulttuuritarjonnasta. Ryhmävierailu suositellaan
varattavaksi ja Marja Niemispelto hoitaa sen alustavasti Merikarvian vanhus- ja
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vammaisneuvoston puolesta ja keskustellaan menosta sinne myöhemmin.
Ilmoittautuminen on vasta alustava.
Vanhuspalvelulaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
Punaisen Ristin tarkastuslista ikäihmisille – kotitapaturmien ehkäiseminen.
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/pages/Tarkistuslista_ik%C3%A4ihmiset.pdf
Ikääntyneen potilaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen terveydenhuollon
organisaatiossa http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef20170857/urn_nbn_fi_uef-20170857.pdf Linkissä seuraavaa:
Ikääntyneen potilaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen terveydenhuollon
organisaatioissa: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Sari Soininen-Keskitalo Pro
gradu -tutkielma 2017, Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto,
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
Tiedoksi myös: Itsemääräämisoikeus ja lainsäädäntö
http://verneri.net/yleis/itsemaaraamisoikeus-ja-lainsaadanto
21 § Yhdistysten esittämät asiat
Seniorit: Kysellään, miksi kotipalvelun yökäynnit eivät toimi Merikarvialla. Kyseessä
ei pitäisi olla vain hälytystilanne, vaan turvallisuuden tunteen vuoksi moni toivoo, että
joku kävisi yöllä katsomassa (esim. saattohoitopotilas).
Eläkkeensaajat: Merikarvialla yksin asuva henkilö, jolla ei ole sopimusta kotipalvelun
kanssa, oli kertonut olleensa hiljattain loukkaantumisensa takia
lonkkanivelleikkauksessa ja olisi tarvinnut sairaalasta pääsynsä jälkeen kotiin
ammattiapua esim. siteen vaihtoon. Se ei onnistunut. Todettiin, että koska ei
tarkalleen tiedetä tapauksen yksityiskohtia, asiaa selvitetään ja mahdollisuuksien
mukaan viedään eteenpäin ja pyritään saamaan mahdollisiin epäkohtiin muutoksia.
Tällä hetkellä emme tiedä, onko ikääntyneillä mahdollisuutta esim. tehdä
lyhytaikaisia/hetkellisiä sopimuksia kotipalvelun/kotisairaanhoidon kanssa.
Veteraanit: On herännyt kysymys kunnan vakuutusten kattavuudesta sellaisissa
tapauksissa, joissa henkilö loukkaa itsensä niin sanotusti kunnan tiluksilla. Kätensä
pahasti loukannut iäkäs henkilö sai onneksi apua ystävältä. Tästäkään tapauksesta ei
tarkkaa tietoa.
22 § Muut asiat
Juhannusjuhla Wassan alueella. Kotipalvelu oli päättänyt järjestää Wassan alueen
asukkaille juhlan maanantaina 18.6. klo 13 alkaen. Kun asia tuli vanhus- ja
vammaisneuvoston tietoon, päätettiin ettei juhannusviikolla järjestetä Wassalle omaa
perinteistä juhannusjuhlaa Oloneuvoksentien rivitalojen sisäpihassa, vaan ollaan
yhteistyössä Kotipalvelun kanssa. Neuvostomme vuoro olisi ollut tänä kesänä
järjestää tarjoilu ja puheenjohtaja on jo alustavasti hoitanut tarjoilujen tilauksen.
Todettiin kokouksessa, että katsotaan tämä vuosi juhannusjuhlien suhteen nyt näin.
Kotihoito on järjestänyt juhlaan Eve Viitalan soittamaan haitaria ja myös
Nuorisoseuran tanhuajat esiintyvät. Altti Mäntylä pitää tervehdyspuheen ja Helena
Valli pienen hartaushetken lopussa.
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Tiina Tervon laatima ehdotus asiakaskyselyksi. Todettiin, että laajennetaan kyselyä
kattamaan laajemmin ikäihmisten ja vammaisten palvelutarvetta Merikarvialla. Kysely
yritetään saada valmiiksi tiistain 8.5. tilaisuuteen, samoin kuin toivotaan, että uusi
vanhus- ja vammaisneuvoston esitettä voitaisiin jakaa jo siellä.
22 § Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti paljon ajankohtaista asiaa sisältäneen kokouksen klo 19.40.
Seuraava kokous pidetään torstaina 7.6., uusi kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival on
sen alussa mukana. Tämän vuoden seuraavista kokouksista on alustavasti sovittu
seuraavaa: 16.8., 13.9., 4.10. ja 8.11.

Marja Niemispelto, sihteeri

