
                                                                                                                                                  
 

MERIKARVIAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSEN MUISTIO 

 

Aika      29.4.2021 kello 16:00 

Paikka   Kunnan suositusten mukaan kokous järjestetään teams etäkokouksena 

Microsoft Teams -kokous 

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella 

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä 

 

 

Kokouksen muistio 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 

Marika Uimaluoto, puheenjohtaja Merikarvian kunta PAIKALLA 

Marja Niemispelto, sihteeri POISSA, eronpyynnön jättänyt kunnanhallitukselle 

Hannu Peltomäki, jäsen Merikarvian kunta POISSA 

Päivi Heinonen, jäsen Merikarvian kunta POISSA 

Mira Salonen, asiantuntijajäsen Porin perusturva  PAIKALLA 

Leena-Sisko Vanhatalo, jäsen Merikarvian Seniorit  PAIKALLA 

Altti Mäntylä, jäsen Merikarvian veteraanit PAIKALLA 

Helena Valli, jäsen Merikarvian seurakunta  POISSA 

Erkki Vanhatalo, jäsen Merikarvian eläkeliitto PAIKALLA AD. KLO: 16.45 

Sirkka Seppälä, jäsen Merikarvian eläkkeensaajat  PAIKALLA 

Seija Lehti, jäsen Invalidiliitto PAIKALLA 

Pirkko Tuomisto, jäsen Invalidiliitto PAIKALLA 

Helena Lehtonen, jäsen Merikarvian SPR  POISSA 

 

 

 

 

https://teams.live.com/meet/94385504506749


                                                                                                                                                  
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokouskutsu lähettiin jäsenille ja varajäsenille sähköpostilla 24.4.2021. 

 

3. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSELLE ESITETTY ASIALISTA 

Kokoukselle esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

4. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

Edellisen kokouksen muistio on lähetetty neuvoston jäsenille kommentoitavaksi. Muistioon on 

tehty jäsenten esille tuomat muutokset. Muistio lähetetty kuntaan tiedoksi ja julkaistavaksi kunnan 

www-sivuille. 

 

5. VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON VASTAUKSET KOSKIEN MERIKARVIAN 

KUNNAN KUNTASTRATEGIAN VALMISTELUUN 

Merikarvian kunnan kuntastrategia tullaan päivittämään ja kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival on 

pyytänyt neuvostoa vastaamaan kyselyyn. 

Miltä ulkoinen toimintaympäristö näyttää vuonna 2021? 

Miltä näyttää kuntatasolla vuonna 2021? 

Keskeisimmät vahvuudet ja heikkoudet ja ulkopuoliset vahvuudet ja heikkoudet 

 

Neuvosto käsitteli kunnanjohtajan ennalta lähetettyjen kysymysten pohjalta ja puheenjohtaja laati 

yhteenvedon, joka lähetettiin kunnanjohtajalle ja hallintopäällikölle tiedoksi. 

 

 

6. AJANKOHTAISTA SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO 

Satakunnan vanhusneuvosto | Satakunta.fi 

 

Kysely kuntien vanhusneuvostoille - huoli-ilmoitus 

 

Hei. Lähetän tämän viestin kuntien vanhusneuvostoille sekä tiedoksi Satakunnan 

vanhusneuvostolle. 

  

Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa 28.1.2020 käsiteltiin huoli-ilmoitusta. 10.2.2020 on 

lähetetty kuntien vanhusneuvostoille sähköpostiviesti, jossa avattiin vanhuspalvelulain pykälä 25 

huoli-ilmoitusta koskien. Nyt olisi hyvä kuulla, miten kussakin kunnassa on kenties huoli-ilmoitusta 

käytetty, miten asian kanssa on edetty ja mitä kukin kunta huoli-ilmoitukseen liittyen on kenties 

tehnyt. Missä vaiheessa kussakin kunnassa ovat huoli-ilmoitusasiat? 

  

Pyydän kommenttejanne ulla.koivula@satakunta.fi huhtikuun loppuun mennessä, kiitos.   

Näitä saapuneita kommentteja käsitellään seuraavassa Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa. 

 

Neuvosto kävi keskustelua ja esille nousi kysymyksiä mm. tietääkö kuntalaiset, että on 

mahdollisuus tehdä huoli-ilmoituksen. 

https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/
mailto:ulla.koivula@satakunta.fi


                                                                                                                                                  
Puheenjohtaja lupasi olla yhteydessä Merikarvia lehteen ja pyytää heitä tekemään jutun ko. lehteen 

huoli-ilmoituksesta. Puheenjohtaja laittaa kommentit Satakunnan vanhusneuvoston sihteerille Ulla 

Koivulalle. 

 

 

7. TULLEET SÄHKÖPOSTIT 

Tukiliiton uutiskirje 25.3.2021: Haluan verkkopankkitunnukset, jotta voin toimia 

https://uutiskirje.tukiliitto.fi/a/s/33349883-cc9f6ba3b1ff83ead99ba36e4ebf3c62/868933 

 

Ikäihmisten monipuoliset asumisvaihtoehdot -webinaarin linkki Huittisten kaupungin sivuilla 

tutustuttavaksenne 

Alla on linkki Huittisten kaupungin järjestämästä webinaarista Ikäihmisten monipuoliset 

asumisvaihtoehdot. Linkin kautta löytyvät kunkin puhujan esitykset. Seminaari järjestettiin 

perjantaina 25.3.2021 klo 13-15. Voitte halutessanne vapaasti jakaa eteenpäin.  

Ikäihmisten monipuoliset asumisvaihtoehdot - seminaarin tallenteet - Huittisten kaupunki 

(huittinen.fi) 

 

Tukiliiton uutiskirje 1.4.2021: Yhdistystoiminnan aakkosia 

 

Yhdelläkin yhteydenotolla on merkitystä. Ota haaste vastaan! 

Joskus pienillä teoilla voi olla suuri vaikutus! Eräs verkostomme jäsen puki sanoiksi oman huolensa 

koronan vuoksi yksin jääneiden asemasta. Huolen aihe osoittautui yhteiseksi ja meitä kaikkia 

koskettavaksi. Etenkin edessä olevat pyhät voivat monille olla erityisen haastavia. Vaikka 

yksinäisyyttä on paljon ja sen torjuminen tuntuu ajoittain mahdottomalta, voimme me jokainen 

vaikuttaa omalta osaltamme. Yksinäisyyttä voidaan parhaiten poistaa olemalla kiinnostuneita 

lähimmäisistämme. Puhelinsoitto tai muu yhteydenotto voi olla vastaanottajalleen kultaakin 

kalliimpi. 

 

Jotta saisimme mahdollisimman paljon aikaan, haastamme teidät kaikki mukaan ottamaan yhteyttä. 

Lanseeraamme haasteemme tueksi some-kampanjan, jota saa mielellään jakaa. Liitteenä löytyy 

kolme erilaista kuvaa ja alta kuvien yhteyteen sopiva päivitysteksti. Kuvat ja teksti julkaistaan myös 

JYTRY:n Facebook-sivuilla. 

 

Jaathan haastetta eteenpäin omassa tai yhteisösi somessa ja muistathan myös soittaa jollekin ja 

kysyä hänen kuulumisiaan! 

 

Nyt on aika toimia ja näyttää, että satakuntalaisessa järjestökentässä on voimaa. 

Yhdessä olemme enemmän ja saamme mahdottomiakin aikaan! 

 

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan ja Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY:n puolesta 

Hanna Ruohola 

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja 

 

Kirje kuntanne vanhusneuvoston jäsenille 

Hyvä vanhusneuvoston jäsen, Tervehdys Hyvinvointiala HALI ry:stä. Lähestyn teitä ajankohtaisella 

hoivan kustannusten korvaamisasialla. Teette tärkeää työtä vanhusneuvostossa ikääntyneen väestön 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi, kiitos siitä. Kuluvalla 

valtuustokaudella on ikäihmisten palveluissa tapahtunut paljon. Yksi suurimmista muutoksista on 

https://uutiskirje.tukiliitto.fi/a/s/33349883-cc9f6ba3b1ff83ead99ba36e4ebf3c62/868933
https://www.huittinen.fi/uutishuone/ajankohtaista/ikaihmisten_monipuoliset_asumisvaihtoehdot_-_seminaarin_tallenteet.11801.news
https://www.huittinen.fi/uutishuone/ajankohtaista/ikaihmisten_monipuoliset_asumisvaihtoehdot_-_seminaarin_tallenteet.11801.news


                                                                                                                                                  
1.10.2020 voimaan tullut sitova hoitajamitoitus ikääntyneiden ympärivuorokautiseen tehostettuun 

palveluasumiseen. Tällä niin sanotulla mitoituslailla on määritelty se, kuinka monta hoitajaa 

ympärivuorokautisen hoivan yksikössä pitää olla. Samassa laissa erotellaan myös hoivahenkilöstön 

tehtävät välittömään ja välilliseen työhön. Lisääntyvä henkilöstö tarkoittaa lisäkustannuksia 

yksityisille palveluntuottajille, jotka tuottavat kunnille julkista hoivapalvelua. Lisäkustannuksia 

syntyy sekä hoivahenkilöstön että avustavan henkilöstön palkkaamisesta. Kuten tiedätte, kun 

kunnille osoitetaan uusia tehtäviä, uuden tehtävän mukana tulee myös valtion lisärahoitus. Näin on 

laissa säädetty, jotta kunnilla on tosiasiallinen mahdollisuus selvitä tehtävistään. Myös mitoituslain 

toimeenpanoon on osoitettu rahaa. Kunnat ovat saaneet viime vuonna korotettua valtionosuutta 

yhteensä noin 11,5M€. Tämä raha on tarkoitettu mitoituksen vaatimuksiin vastaamiseen aikavälillä 

1.10.2020 – 31.12.2020. Kuluvan vuoden valtionosuuden korotus on noin 50M€. Kaikki tämä raha 

tulisi käyttää ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen nostoon sekä välillisen sekä 

välittömän työn erottamiseen niin kunnan omassa kuin yksityisiltä hankittavissa palveluissa. Näin ei 

ole tapahtunut. Tilanne on vakava ja monet yksityiset toimijat ovat hätää kärsimässä. Yritykset ja 

järjestöt eivät voi rahoittaa toimintaansa velkarahalla ja niiden kaatuessa tarjonta vähenee. Pyydän 

Teitä keskustelemaan asiasta kuntanne päätöksentekijöiden kanssa. Sopimukset hoivatoimijoiden 

kanssa tulisi käydä läpi ja kompensoida heille mitoituksen synnyttämät lisäkustannukset. 

Arvokkaan vanhuuden varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että vanhuksilla on valinnanvaraa 

loppuelämän kotia valittaessa.  

Ystävällisesti Ulla-Maija Rajakangas Hyvinvointiala HALI ry 

Satakunnan hyvinvointi-info ke 5.5.2021 klo 12.00-13.30 

Satakunnan vanhusneuvostolle ja kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajat ja sihteerit. Jaan 

käyttöönne omien tarpeittenne mukaan alla olevan hyvinvointi-infon. Hyvää loppuviikkoa. 

Satakuntaliitto, Saa jakaa eteenpäin. Satakunnan vanhusneuvosto, Ulla Koivula 

  

Satakunnan hyvinvointi-info 
  

Tervetuloa info- ja keskustelutilaisuuteen, jossa käymme läpi ajantasaiset satakuntalaisia koskevat 

hyvinvointitiedot, joita yhdistykset voivat hyödyntää mm. STEAn tai muiden rahoitushakujen 

taustaksi tai oman toimintansa kohdentamiseksi muutoin. 

  

Teams-kutsua saa jakaa edelleen 🙂 

  

  

Aika: ke 5.5.2021 klo 12.00–13.30 

Paikka: Etäyhteydellä (TEAMS) 

Ei ennakkoilmoittautumisia. 
  

Suora osallistumislinkki: 

________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams -kokous 

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella 
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä 

x-apple-data-detectors://0/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJiODBmNjctMDU0Ny00M2MxLWFkMTYtNjRkZjViNzVlYjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22751ea542-d997-4a37-814b-71979bea8d6b%22%2c%22Oid%22%3a%224425bf11-47fe-4b4e-8be5-a2e47a5633c2%22%7d


                                                                                                                                                  
 

8. VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Eläkkeensaajat 

https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/ 

Hallituksen kokous pidetty ja hieman suunniteltu ohjelmaa kesälle mm. pyöräretkeä, boccia pelin 

peluut alkavat Tuorilan kentällä. Ulkona kokoontumisia. 30.4. käymme laskemassa kukat 

vakaumuksen puolesta kaatuneiden muistomerkille. 

 

Seniorit 

https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/ 

Kokoonnutaan 30.4. Krookan rantaan ja lähdetään lenkille. Fyysiset kokoontumiset alkavat 

mahdollisesti syksyllä.  

 

Eläkeliitto 

https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia 

 

Veteraanit 

http://www.merikarvia.fi/?p=/info/yhdistyksia/sotaveteraanit_-

invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry 

Tällä tietoa 14.6. alkaa kerhotoiminta. Sotaveteraanit hakevat muita mukaan, tarkoitus kunnostaa 

sankarien hautausmaa vuonna 2022. Talkooväkeä toivotaan mukaan. Kipinäkehdossa on kesällä 

tapahtuma veteraaneille.  

 

9. VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Invalidiliitto 

https://www.invalidiliitto.fi/lounais-suomi 

kesäkuun puolella mahdollisesti alkaa toiminta paikkakunnalla. Noormarkun seudun invalidipiiri ja 

Merikarvialla aloittaa alaosasto toiminta. 

 

Vammaispalvelut 

Wassan toiminta kehittyy ja asettumaan aloilleen. Uutta kehitetään koko ajan.  

Ruokasalin tilassa ongelmana on kaikuminen. Asiasta on oltu yhteydessä kuntaan päin.  

 

 

https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/
https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia
http://www.merikarvia.fi/?p=/info/yhdistyksia/sotaveteraanit_-invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry
http://www.merikarvia.fi/?p=/info/yhdistyksia/sotaveteraanit_-invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry
https://www.invalidiliitto.fi/lounais-suomi


                                                                                                                                                  
10. MUIDEN TAHOJEN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Suomen punainen risti  

https://rednet.punainenristi.fi/merikarvia 

 

 

Merikarvian seurakunta 

https://www.merikarvianseurakunta.fi 

 

11. MUUT ASIAT 

 

Puheenjohtaja tiedustelu Porin perusturvan ympärivuorokautisen hoidon kriteerejä. 

Seuraavassa on ympärivuorokautisen hoidon kriteerit. Kriteerit koskevat koko YTA-

aluetta eli Merikarviaa, Ulvilaa ja Poria. 

Kiilarinteelle tai muihin palvelukoteihin ei ole omia kriteereitä. 

  

Toimintaohje: Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn 

vähimmäiskriteerit Porin perusturvassa 

  

  

  

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn vähimmäiskriteerit 

  
Asiakkaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen 

toimintakyky on alentunut, niin, että hän tarvitsee jatkuvaa 

ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa. Asiakas ei selviä 

omassa kodissa omaishoidon, kotihoidon ja muiden tukitoimien avulla. 

                      

Perusedellytys ympärivuorokautiseen asumiseen siirtymiselle on, että 

kotiin annettavat palvelut ja tukitoimet ovat olleet käytössä 

yksilökohtaisesti arvioituna maksimissaan eikä asiakas selviydy kotona 

enää niidenkään turvin. 

  

→ Kotona asumista tukevat palvelut, apuvälineet, kuntoutus ja 

geriatrian/tai tarpeen mukaan muu erikoisalan lääkäri konsultaatio 

tehty ja hoidot/palvelut on selvitetty ja kokeiltu. 

  

→ Muistisairauden ja siihen liittyvien muisti- ja käytösoireiden syitä, 

hoitoja ja muistinapuvälineitä on selvitetty ja kokeiltu. 

  

→ Pelkkä turvattomuuden tunne ei ole riittävä syy pääsyyn tehostetun 

palveluasumisen tai laitoshoidon piiriin. 

  

→ Ympärivuorokautisen hoidon päätöstä ei pidä tehdä akuutin    

sairaalahoidon aikana 

https://rednet.punainenristi.fi/merikarvia
https://www.merikarvianseurakunta.fi/


                                                                                                                                                  
  

  

Laaja palvelutarpeen arviointi tehdään vanhuspalveluiden  

palveluohjaajien toimesta 
  

SAP-työryhmässä käsitellään ympärivuorokautisen hoidon kriteerien 

täyttyminen. SAS-toimistossa hoidetaan asiakkaiden sijoittuminen 

ympärivuorokautiseen hoitoon. 

  

Toimintamalli perustuu palvelutarpeen arviointiin siten, kuin siitä on 

säädetty sosiaalihuoltolaissa 1301/2014 (36 ja 37§) ja laissa 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (15 ja 15a§). Asiakasohjauksen 

kokonaisuudessa tulee huomioida myös terveydenhuoltolaissa 

(1326/2010) tarkoitettu hoidon tarpeen arviointi. 

  

Hyväksytty 8.1.2020 

  

Vanhuspalveluiden johdon kokous / pj. vanhuspalveluiden  

johtaja Pirjo Rehula 

  

Vanhus- ja vammaisneuvosto on tutkinut näitä kriteerejä. Neuvoston mielestä kriteerit pitäisi olla 

suuntaa antavat. Neuvosto keskusteli vähimmäiskriteereistä ja esille nousi kysymyksiä, että miten 

hyvin ja millä kriteereillä vanhuspalveluiden palveluohjaajat ratkaisut tekevät? 

Kuinka päätöksenteossa tulee huomioon inhimillisyystekijät? 

 

Ympärivuorokautisen hoitopaikkaa haettaessa on kuitenkin aina kyseessä yksilöstä ja hänen 

tarpeistaan. Koemme kriteerit monelta osin epäoikeudenmukaisina.  

Vanhus- ja vammaisneuvosto on huolissaan suunnasta, johon tällä hetkellä vanhuspalveluissa ollaan 

menossa.  

 

Neuvosto näkee tärkeänä kotihoidon kehittämisen ja ikäihmisten aktivoimisen kotona asuessaan. 

Kotihoidon toimintatapoja tulee kehittää, yksin 24/7 hoito ei riitä. Turvattomuus ja yksinäisyys on 

vakavia asioita ja yhdenkään ikäihmisen ei tulisi kokea näitä tunteita. 

 

Neuvoston mielestä erittäin suuri merkitys on asiakkaan kokemalla turvattomuudella 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Turvattomuus voi johtaa osaltaan muihin tekijöihin esim. ikäihmiset 

eivät lähde helposti toisten seuraan, ei ulos vaikka jaksaisikin lähteä ja pahimmillaan seuraa se, että 

ikäihminen ei jaksa edes nousta vuoteesta ylös. Mihin tämä sitten johtaa? Neuvosto on erittäin 

huolissaan näiden ikäihmisten hyvästä vanhuudesta. Tämä tulee varmasti näkymään toisaalla mm. 

erikoissairaanhoidon kasvavina kuluina. 

Turvattomuus ei kohtaa yksin asiakasta, vaan myös hänen läheisiään, Huolehtiva läheinen murehtii 

ja samalla myös jollain aikavälillä tämä rasittaa hänenkin terveyttään. 

Kotihoitoa ei kehitetä millään digilaitteilla vaan käsillä. Lisää aikaa asiakkaalle, sellaisille, jotka 

muuten ovat virkeitä. Keskustelutuokiot ja hyvä palvelu mm. vähentävät monia muita 

seuraamuksia. Kun asiakas näkee, että hänet huomioidaan ja hänelle riittää aikaa, niin terveydentila 

ja sitä kautta hyvä elämänasenne säilyy. 



                                                                                                                                                  
  

 

12. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava neuvoston kokous torstaina 27.5. kello 16.30 

 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Neuvoston kokous on päättynyt klo 18.15 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


