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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 7/2018

Vanhus- ja vammaisneuvosto

22.11.2018

Aika ja paikka
Torstai 22.11 Merikarvia 2018 klo 16.00-18.00, kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Päivi Heinonen – Merikarvian kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit ry
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Helena Valli – Merikarvian seurakunta
62 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. Jäsenistä puuttuivat Anne Makkonen, Altti Mäntylä, Hannu
Peltomäki ja Erkki Vanhatalo eikä varajäseniä ollut paikalla.
63 § Palveluohjaaja Raija Pärssinen – omaishoitoasioita
Raija Pärssinen (puh. 044 701 4573) toimii perusturvassa palveluohjaajana
omaishoitoasioissa Merikarviaakin koskevien vanhuspalvelujen puolella, joka
tarkoittaa yli 65-vuotiaiden palveluja. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon ohjaus kuuluu
vammaispalvelujen puolelle ja sitä hoitavat sosiaaliohjaajat Anu Simsek p.0447016672 ja Päivi Hietikko p. 044-701 6662.
Aiemmin Merikarvian omaishoidontukiasioita hoiti palveluohjaaja Ulla Korpunen.
Raija Pärssisellä on alueellaan 150 omaishoitajaa palveluohjauksen piirissä.
Merikarvialla omaishoitajia on tällä hetkellä vanhuspalveluissa 28 ja vammaispalveluiden puolella 11. Omaishoitotuki on määrärahasidonnainen ja kukin kunta
päättää itse tuen suuruudesta ja myöntämisperusteista. Porin perusturvan piirissä
olevilla omaishoitajilla palkkio on alimmassa tukiluokassa 455 euroa ja tukiluokassa II
630 euroa hoidettavan kunnosta ja avuntarpeesta riippuen.
Hakija tekee itse hakemuksen, johon liitetään lääkärinlausunto. 3 kk:n kuluessa
hakemuksen saapumisesta palveluohjaajan on tehtävä käynti ko. kodissa ja sillä
yhdellä käynnillä pitäisi selvitä ”koko paketti” eli sen hetkinen hoidon ja huolenpidon
tarve sekä olosuhteet kodissa, jossa hoito tapahtuu. Sekä hoitajan että hoidettavan
toimintakyky arvioidaan. Hoitajan tulee olla elämäntilanteensa, terveytensä ja
toimintakykynsä puolesta soveltuva omaishoitajaksi. Hänen tulee kyetä kantamaan
kokonaisvastuu hoidettavasta. Kotikäynnin jälkeen tehdään päätös omaishoidon tuen
myöntämisestä.
Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut. Tuesta
tehdään toimeksiantosopimus perusturvan ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma ja omaishoitajalla on oikeus
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lakisääteisiin vapaisiin. Vapaita on 3 vrk/kk, joita suurin osa omaishoitajista ei käytä
(miehet omaishoitajina käyttävät ehkä enemmän kuin naiset). Käyttämättömyyden
syynä usein on, ettei hoidettava suostu lähtemään tai kokemus tilapäishoitopaikasta
omaishoidettaville ei ole ollut mieleinen. Merikarvialla Kiilalle mahtuu kerrallaan vain
kaksi henkilöä lyhytaikaishoitopaikalle samaan huoneeseen, mikä sekin rajoittaa
menijöitä. Noormarkussa, Porin Himmelissä ja Lavian Aleksinhovissa on ko. paikkoja
myös merikarvialaisille, mutta ne tuntuvat vierailta ja koetaan usein olevan liian
kaukana. Vuorokauden hoito maksaa 11,40 euroa omaishoitajan vapaapäiviltä ja
ylimeneviltä päiviltä on normaali hinta. Ikäihmisten perhehoitoa ollaan kehittämässä.
Perhekoteja vanhuksillekin alkaa vähitellen olla enemmän ja ehkä ne olisivat
kodinomaisina vähän halutumpia intervallipaikkoja. Omaishoitajien vapaat varataan
palveluohjaajien kautta. Päivätoimintaa voi käyttää omaishoidon vapaapäiviin yhden
päivän/viikko. Tällöin päivätoiminta on ilmaista ja kuluttaa hoitajan vapaapäivistä
yhden vuorokauden. Loput 2 vrk/kk voi käyttää esim. tilapäishoitona. Päivätoimintaa
on alueella Wassan lisäksi Porissa Viikkarissa ja Himmelissä sekä Noormarkussa ja
Ulvilassa.
Omaishoidon tuen saajia vanhuspalveluissa on tällä hetkellä noin 630 ja vammaispalvelusuissa noin 300.
Uutta on lisävapaapalvelu, jossa perusturvan piirissä toimii 4 lähihoitajaa; he tulevat
omaishoitajien tuuraajiksi 3-4 tunniksi, joskus koko päiväksi erikoistapauksissa.
Palvelua voi saada enintään 3 kertaa/kk. Palvelun hinta on 5 euroa käynti. Palvelu on
varattava hyvissä ajoin ennen tarvetta. Tieto lisävapaapalvelusta ei ole vielä
Merikarvialla monenkaan tiedossa (vain 2-3 käyttänyt), mikä saattaa johtua esim.
siitä, että omaishoitajasopimukset on tehty aikaisemmin eikä tieto palvelun
mahdollisuudesta ole saavuttanut hoitajia.
Omaishoidossa on hoidon myöntämiseen tarkennetut kriteerit: omaishoito on aina
henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin
ulkopuolista asiointia eikä kodinhoidollisia töitä.
Omaishoitajille järjestetään hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ja uusille omaishoitajille
valmennusiltapäivä (liittyen esim. muistiin, ravintoon, palveluihin ja
omaishoitoyhdistykseen) kaksi kertaa vuodessa. Merikarvialla omaishoitajien
terveystarkastukset halukkaille omaishoitajille järjestetään terveyskeskuksessa,
ilmoitus halukkuudesta omalle palveluohjaajalle.
Kaikille järjestetään virkistyspäiviä keväisin ja syksyisin, mutta osallistuminen on ollut
melko pientä. On myös vertaisryhmiä ja retkiä järjestetään. Esim. Porissa perusturva
ja seurakunnat yhdessä järjestävät kesäleirejä Junnilaan, jonne sekä hoitaja että
hoidettava voivat tulla – myös merikarvialaiset.

Merikarvian terveyskeskuksessa toimii IKÄPISTE, joka tarjoaa ikääntyvien
neuvontapalvelua. Vanhuspalveluiden palveluohjaaja Hanna Hautaviita on
tavattavissa parittomien viikkojen torstaina klo 9-12 (040-7010816). Tämän lisäksi
toimii myös TERVEYSKIOSKI (02-6234300), jossa palveluneuvojat tekevät
verenpaineen mittauksia sekä hemoglobiinin ja verensokeri pikatestauksia muun
neuvonta- ja ohjaustyön ohella. Terveyskioski toimii torstaisin klo 9-15 parillisilla
viikoilla ja on seuraavan kerran auki 13.12. ja sitten 10.1.2019. Palvelut ovat
asiakkaille ilmaista matalan kynnyksen neuvontaa, jolla halutaan edistää kuntalaisten
hyvinvointia ja ovat tarkoitettuja kaikkien kuntalaisten käyttöön – omaishoitajat
voisivat niitä myös hyödyntää enemmän. Asiakkaita neuvotaan oikeaan palveluun ja
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hoitoon hakeutumisessa. Näitä palveluita ei ole moni merikarvialainen tuntunut vielä
löytävän, joten tiedotukseen pitäisi panostaa.
Tänä syksynä on tehty asiakastyytyväisyyskysely 630 omaishoitajalle. Lähetettyyn
kyselyyn vastasi 250.
Tärkeä kehittämistarve olisi monipuolisemman tilapäishoidon järjestäminen, jotta
omaishoitajat voisivat helpommin käyttää vapaansa ja osallistua eri tilaisuuksiinkin.
Kiertävä perhehoitaja ja yleensäkin kotiin saatava apu olisivat ehkä ratkaisevakin
parannus.
Hoitajan äkillisessä sairastumistapauksessa omaishoitajia on ohjeistettu ambulanssia
tilatessaan sanomaan, että ”täältä tulee kaksi” - Himmelissä on hätäsijoituspaikkoja
omaishoidettaville.
Raija Pärssinen ja Helena Valli ovat yhteydessä ja pyrkivät yhdessä järjestämään
merikarvialaisille omaishoitajille tapahtuman, jossa tiedotetaan ajankohtaisista
omaishoitoon liittyvistä asioista saatavilla olevine palveluineen ja keskustellaan esille
tulevista epätietoisuuksista ja samassa elämäntilanteessa olevien omaishoitajien
vertaistuen tärkeydestä.
64 § Edellisen kokouksen 4.10. muistio
Ei huomautettavaa, merkittiin tiedoksi.
65 § Palautteita 13.11. Me ikääntyvät ”samassa veneessä” tilaisuudesta
Palaute ollut kautta linjan positiivista ja runsas kuulijajoukko tyytyväinen ”rohkaisun
iltapäivän” antiin, jossa tri Markus Halminen luennoi laajasta ja kiinnostavasta
aihepiiristä innostavasti. Seurakuntasali on erinomainen tapahtumapaikkana –
kiitosta annettiin tilaisuuden onnistumisesta myös sekä seurakunnan panokselle
musiikkiosuuksineen että Uusmarttojen hoitamalle tarjoilulle.
66 § Pikkujoulu eri tavoin vammaisille kuntalaisille Wassalla ma 10.12.
Joulujuhla on avoin kaikille vammaisille ja heidän avustajilleen. Mira Salonen hoitaa
mainoksen Merikarvia-lehteen ja ilmoitustauluille. Uusmarttoja on pyydetty hoitamaan
tarjoilu, johon kuuluu joulupuuro ja soppa sekä kahvi ja joulutortut. Tilaisuutta
mainostetaan ”joulupinkona” (”bingo”-sana suojattu), palkintojen hankinta annettiin
Marika Uimaluodolle (joka myös hoitaa tarvittavat välineet) ja Päivi Heinonen lupasi
myös pyytää yrityksiltä lahjoituksia. Antti Virtalaine tulee säestämään yhteiset
joululaulut, Kaisa Kivelä lausuu runon.
67 § Saapuneet sähköpostit
Jäsenet saaneet kaikki kutsussa mainitut saapuneet sähköpostit. Merkittiin tiedoksi
annetuiksi.
68 § Toimintasuunnitelma 2019
Puheenjohtaja ja sihteeri laativat toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Kokouksia
pidetään tammikuun 24. päivästä aloittaen noin kuukausittain. Vuoden ensimmäiseen
kokoukseen yritetään saada alustajaksi jotakin kela-taksiasioista tietävää henkilöä.
Maaliskuussa pyydetään perusturvasta alustajaa (esim. Anna-Liisa Koivistoa),
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huhtikuussa yritetään toteuttaa tapahtuma, jossa huolletaan rollaattoreita, kuullaan
luento sekä nautitaan kahvit. Toukokuussa järjestetään kevätjuhla ja kesäkuussa
perinteinen juhannusjuhla. Kaupunkijuna tilataan heinäkuun alkuun ja Kiilalle
suunnitellaan omaa iltapäivätapahtumaa, lokakuun vanhustenviikkoa samoin kuin
joulukuun vammaistenviikkoa suunnitellaan. Vuoden mittaan on esim. kansallisia
teemapäiviä eri tavoin vammaisille ja niihin perehdytään. – Huomattiin, että
esteettömyyden kartoitus kunnassamme on tekemättä.
69 § Seurakunnan vastaus neuvostomme tekemään aloitteeseen koskien esteetöntä
liikkumista kirkon ympäristössä
Puheenjohtaja oli saanut seurakunnalta vastineen, jossa mm. todettiin, että kirkkoon
johtava luiska on mahdotonta toteuttaa esitetyllä tavalla, maa-ainesasia on
jatkovalmistelussa. Odotettavissa ei todennäköisesti ole nopeaa korjausta, sillä kirkon
urkujen hiljattain ilmennyt asbestilöytö on ensisijainen remontin kohde.
Puheenjohtaja oli lähettänyt seurakunnalle myös neuvostomme kunnanvaltuustolle
osoittaman aloitteen, jossa mukaan toivotaan myös seurakuntaa ja perusturvaa:
”Ennalta ehkäisevä etsivä työ kuntamme ikäihmisten syrjäytymisen estämiseksi”,
jossa esitimme perustettavaksi moniammatillisen toimikunnan miettimään toiminta- ja
ratkaisumalleja etsivään työhön. Siihen ei ole vielä tullut srk:lta kommenttia. Ilmeni,
että Helena Valli puuttui jakelusta eikä tiennyt asian käsittelyvaiheista.
70 § Yhdistysten asiat
Ei erityisiä huomautettavia asioita perusturvaakaan koskien.
71 § Muut asiat
Nastakenkiin oli kokouspäivänä vielä jäljellä avustusrahaa 4:lle. Tämän vuoden
puolella Lions Clubin lahjaraha pitäisi käyttää.
Hannu Peltomäki oli informoinut puheenjohtajaa, että perusturva suunnittelee
päivätoimintaryhmää niille, jotka eivät kuulu perusturvan palveluiden piiriin. Tämä olisi
yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ennalta ehkäisevää toimintaa. Hän informoi
lisää seuraavassa kokouksessa.
Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00. Seuraava kokous pidetään torstaina
24.1.2019 klo 16 alkaen.

Marja Niemispelto
Sihteeri

