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MUISTIO  4/ 2021  

  

Aika: 26. elokuuta 2021 klo 13  

Paikka: Hybridikokous 

     

Läsnä: Hiltunen Leea, pj.  Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry  

 Antola Ulla   Eläkeliiton Lapin yhdistys ry (etä) 

Grundström Tuomo  Rauman Eläkeläiset ry  

Hannukainen Oiva  Rauman Eläkkeensaajat ry 

Jokila Keijo Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry 
(etä) 

Jumppanen Seija  Rauman Kansalliset Seniorit ry 

Koivu Anita Rauman Seudun Senioriopettajat ry  

Leppikorpi Kalle  Kaupunginhallitus  

Lindström Tuuli Sosiaali- ja terveystoimiala (etä) 

Malmivuori Reijo  Eläkeliiton Rauman yhdistys ry 

Ringbom Sinikka  Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry 

Sora Matti   Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 

Toivonen Orvokki  Lapin Eläkkeensaajat ry (etä) 

Valtonen Seppo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry  

  

 

Vierailija Hakonen Kerttu  Sosiaali- ja terveystoimiala  
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1. Kokouksen avaaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Hiltunen toivotti jäsenet sekä vierailevan asiantuntijan, omaishoidon 

palveluvastaava Kerttu Hakosen, tervetulleiksi syyskauden ensimmäiseen kokouk-

seen.  

Todettiin kokouksen läsnäolijat. Kaupunginhallituksen pj. Kalle Leppikorpi ilmoitti es-
teestään. Leppikorpi toivoo neuvostolta hyviä avauksia talousarviokeskusteluun 
ikäihmisten näkökulmasta. 

Edellisen kokouksen muistio 7. kesäkuuta 2021 on hyväksytty sähköisesti. Muistio 

on nähtävillä rauma.fi –sivulla.  

 

2. Vierailija 

Kerttu Hakonen omaishoidon palveluvastaava, vanhuspalvelut 

Omaishoidon tuki 

Alustavan arvion mukaan omaishoidon tukihakemus lähetetään asiakkaalle. 

Hakemuksen palauduttua sovitaan kotikäynti, jolloin arvioidaan omaishoidon 

tuen kriteerien täyttyminen myös muuta palvelun ja avuntarvetta arvioidaan, 

ohjataan tarvittaviin palveluihin ja autetaan erilaisen etuuksien hakemisessa. 

Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma kotikäynnin perusteella, li-

säksi tehdään päätökset tuesta ja sopimus omaishoidosta. 

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos 

- henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn / sairauden / vamman tai 

muun vastaavanlaisen syyn vuoksi hoitoa kotioloissa. Omainen / lähei-

nen on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten pal-

veluiden avulla. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoi-

don asettamia vaatimuksia. Kodin olosuhteet annettavalle hoidolle ovat 

sopivat. Tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista. 

- omaishoidettavan tulee tarvita toisen henkilön apua ja/tai ohjausta päi-

vittäisissä henkilökohtaisissa toimissaan. Omaishoitotilanteita tulee 

päivittää tarvittaessa. 

Omaishoidon tukea myönnetään 5 eri tukiluokassa, joko rahana, palvelusete-

linä tai rahana ja palvelusetelinä. 
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Laki omaishoidontuesta on vuodelta 2006, johon 2017 tullut muutamia muutoksia. 

Laki velvoittaa muun muassa hoito- ja palvelusuunnitelmaan, omaishoitajan va-

paapäiviin, omaishoitajan terveystarkastuksiin, omaishoitajan koulutukseen ja 

valmennukseen.  

• Palveluvastaavat auttavat asiakasta ja omaishoitajaa asioiden hoidossa, palvelujen 

järjestämisessä ”loppuun asti”, eivät vain ohjaa eteenpäin. 

• Palveluvastaavan tehtäviin kuuluu tukea omaishoitoperhettä: 

- Järjestetään omaishoitajalle vapaata (Raumalla kertyy 3 pv/ kk), lyhyt-

aikaishoito, palveluseteli, toimeksiantosopimus. 

- Järjestetään omaishoitajien vertaistukiryhmiä  

- Järjestetään tarvittaessa palveluja kotiin: kotihoito, kotisairaala, kuntou-

tusta, apuvälineitä. 

- Huolehditaan asiakkaan etuuksista, muun muassa hoitotuki, vammais-

palvelun tuet. 

- Haetaan KELA:n kuntoutusta omaishoitajalle. 

- Tarvittaessa ohjataan muiden palvelujen piiriin kuten päivätoiminta ja 

lyhytaikaishoito. 

- Omaishoitajat voivat varata ajan omaishoitajan terveystapaamiseen 

terveydenhoitaja Päivi Raitaselta. 

- Järjestetään valmennusta ja koulutusta omaishoitajille. 

- Selvitetään ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymistä, jos hoito kotona 

ei enää onnistu tai ole hoidettavan edun mukaista. 

Omaishoidossa on lisäksi kaksi kotiin menevää hoitajaa: lähihoitaja ja sairaanhoitaja, 

jotka sijaistavat omaishoitajaa. 

Tunnusluvut: 

Omaishoidon tuella hoidettuja vuoden 2020 aikana oli 359 henkilöä. Kahdelle palve-

luvastaavalle jaettuna tämä on tehnyt noin 180 asiakasta per työntekijä. Tilanne 

01.01. - 31.7.2021 omaishoidon tuella hoidettuja yhteensä 269. Loppuvuodeksi pys-

tymme jakamaan nämä asiakkaat kolmelle palveluvastaavalle, tulee jokaiselle noin 

90 asiakasta. Omaishoidon asiakkaita poistuu sekä tulee uusia kuukausittain eli 

omaishoidon asiakasmäärä vaihtelee siis kuukausittain. 

Asiakkaiden omaishoitotilanteista tullut haastavampia, perheissä on erilaisia ongel-

mia, kuten mielenterveys ja päihteet, jolloin palveluvastaavan tehtävät ovat eri tavalla 

kuormittavia. Haastetta tuo myös ikäjakauma, kun hoidettavat 65 – 100 vuotiaita -> 

ongelmat/ haasteet ovat kovin erilaisia. Mitä iäkkäämpi omaishoitaja on, sitä enem-

män hän tarvitsee tukea ja apua asioiden hoidossa. Perhesuhteet, avoliitot, tuovat 
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toisinaan omat haasteensa asioiden hoitamiseen, ja omaisten näkemykset omaishoi-

totilanteesta ovat erilaisia. Lisäksi yhä useampi asiakas on lyhyen aikaa asiakkaana. 

Erityisesti saattohoitoasiakkaita enemmän, jotka tarvitsevat lyhyessä ajassa nopeasti 

apua ja tukea kotiin. Saattohoito tilanteissa kotona myös muut omaiset voivat tarvita 

tukea.  

 

3. Ajankohtaista ”Mnuu huki” osallistuva budjetointi  

- Äänestysvaihe 12.8.-23.8. äänestykseen valituista ideoista 15 ehdotusta 

mennyt äänestykseen. Neljä ehdotusta koski ikäihmisiä. 

- 27.8. OSBU –tiimi kokoontuu. 

- Äänestystuloksen julkistaminen Rauman kaupungin viestinnän kautta. 

 

 

4. Tapahtumat syksy 2021 

 

Ikäihmisten Terveysliikuntamessut 15.9. talviharjoitteluhallilla klo 9-14. Tar-

jouspyyntö 100 kpl heijastinliiveistä sekä 50 kpl kangasmaskeista lähetetty 

Finnbrode Ky. Tarjous välitetään jäsenille heti sen saavuttua. Tekstiehdo-

tuksia henskeleihin ja maskeihin otetaan vastaan.  

- Neuvoston infopisteellä tulee olemaan päivitettyä tietoa Seniorirannek-

keesta. Rannekkeen kausi on tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu. Seniori-

rannekkeen kanssa lähdetty liikkeelle uimahalli- ja kuntosalikattauksella. 

Kokemusta rannekkeen käytöstä kerätään. 

- Seniorirannekkeen voimassaoloajan jatkamisesta tiedusteltu, koska koro-

nan vuoksi uimahalli sekä kuntosali ovat olleet suljettuina. Rannekkeen voi-

massaolo jatkuu vuoden 2021 loppuun, mutta ei automaattisesti, se tulee 

päivittää uimahallin kassalla. Päivityksen voimassaoloajan jatkaminen on 

mahdollista niille, jotka rannekkeen ovat jo lunastaneet. Uimahalli ja kunto-

sali ovat avanneet ovensa elokuussa.  

Neuvostolle tulleissa yhteydenotoissa on ollut toiveena esimerkiksi Seniori-

rannekkeen käytön monipuolistamista/ laajentamista pikkuhiljaa Rauman 

alueelle esimerkiksi Lappi ja Kodisjoki. Lapin kuntosalin liittämisestä etuun, 

on keskusteltu. Pohdittavana on ”avainläpykkä”, koska ranneke ei käy Lapin 

kuntosalin oveen.   

Kodisjoella ei valitettavasti ole mitään, mitä voisi rannekkeeseen sisällyttää. 

Kodisjoelta täytyy matkustaa Raumalle uimaan tai kuntosalille.  

Sivukylistä on puhuttu ja rannekkeen käytön monipuolistamisesta ja laajen-

tamisesta. Keskustelua on käyty esimerkiksi museokäynneistä.  
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Liikuntapalveluilla ei ole rahallisia resursseja ostaa rannekkeeseen esimer-

kiksi yksityisiltä palveluntuottajilta palveluita. Seurataan tilannetta, onko jos-

sain vaiheessa mahdollisuuksia lisätä vaikkapa jumppia rannekkeeseen. 

- SPR tarjoaa muistijoogamattoa messuille, Ulla Antola vastaa esittelystä.  

 

”Kuntotraput” –tapahtuma maanantaina 4.10. klo 10-14, jolloin vietämme 

valtakunnallista vanhustenviikkoa (3.10.-10.10.). Vanhustenviikon kattotee-

mana on ”Luonto antaa voimaa”. Ohjelman suunnittelu tulee tapahtumaan 

lähempänä ajankohtaa. Pyydetään yhteistyökumppaneiksi Kivikylän Koti-

palvaamoa (M-L hoitaa), kahvila Pyörniä (Ulla hoitaa) sekä T:mi Kuntohoi-

taja Päivi Heino (Ulla hoitaa). Länsi-Suomessa olevalle vanhustenviikon oh-

jelmalistalle sekä menot –palstalle tapahtuma lisättäväksi. Erillinen ilmoitus 

vielä ennen tapahtumaa.  

 

Marrastanssit 17.11. klo 13-15 TulesTalolla. Vanha Jengi – yhtye tanssit-

taa, tarjoilu maksuton.    

 

 

5. Muut asiat 

 

- Tarjouspyyntö omasta Ständistä lähtenyt 23.8./ Markkinointitarvike. Tarjous 

saapunut 24.8. ja se on lähetetty etukäteen jäsenille sekä Lindströmille tu-

tustuttavaksi.  

Neuvoston kokouksessa päädytty ”Hainevä”−malliin. Esitetyöryhmä Sinikka 

Ringblom, Reijo Malmivuori, Tuomo Grundström ja M-L Lakaniemi suunnit-

televat ”evään” tekstityksen 2.9. Taiteilija Teuvo Salminen toteuttaa kuvan 

neuvoston toiveiden mukaan.  

 

- Keskustelukerhon suunniteltu aloitus keskiviikkona 1.9. siirretty 15.9. ko-

ronatilanteen vuoksi. Peruutus ilmoitetaan menot –listalla. 15. päivä kerho-

vetäjiksi ovat lupautuneet Seija Jumppanen ja Leea Hiltunen. Jatkossa jä-

senten tulisi ilmoittaa, kuka vetäjäksi lupautuu/ kerho. Mielellään kaksi ve-

täjää/ kerta. Erillinen kysely lähetetään jäsenille. Ennakkoilmoittautuminen 

kerhoon, jotta osallistujamäärä pysyy sallituissa määrissä. Toiminta-ajatuk-

sena on avoin, maksuton toiminta.  

 

- Ikäihmisten neuvoston asettaminen alkavalle valtuustokaudelle 2021-2024.  

Nykyinen neuvosto jatkaa kunnes uusi asetetaan.  
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Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain, sihteeri sosiaali- ja 

terveyspalveluiden työntekijä. Neuvoston perusrakenne pysyy samana. 

Katso Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö.  

 

- Kutsu Ulla Koivulalta: Voi hyvin Hämeessä – Ikäihmisten seminaariin 

21.9.2021 klo 9-13 Hämeenlinnan Raatihuoneelle. Elokuussa seminaarista 

tarkemmat tiedot. Mahdolliset osallistujat ilmoittautuvat sihteerille. 

 

- Terveiset Voimaa Vanhuuteen Webseminaarista 24.8. Osallistujat Hiltunen/ 

Lakaniemi. Liikuntaohje jäsenille sekä yhteenveto webinaarista muistion yh-

teydessä tai heti, kun se saadaan.  

 

- Satakuntaliiton markkinointisihteeri Ulla Koivulan viesti 25.8.  

”Kysely uusista Satakunnan vanhusneuvoston jäsenistä 2022-2023” 

Nykyinen Satakunnan vanhusneuvosto on valittu vuonna 2017 vuoden 

2019 loppuun. Toimintaa on jatkettu samoilla jäsenillä tähän asti. Satakun-

nan maakuntahallitus tekee uusien jäsenten valinnat todennäköisesti loka-

kuun kokouksessaan 18.10.2021 ja asettaa uuden vanhusneuvoston 2-

vuotiskaudeksi (2022-2023).  

Tämän jälkeen alkanee hyvinvointialueen vanhusneuvosto. Vuoden 2023 

lopussa ei Satakunnan vanhusneuvostoa enää valita uudelleen, mikäli hy-

vinvointialueen vanhusneuvosto aloittaa toimintansa. Yksi vuosi on näillä 

näkymin päällekkäistä toimintaa (2023).  

SENK = Satakunnan Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta -> neljä edusta-
jaa, Seutukunnat -> kolme vanhusneuvostojen edustajaa, jotka ovat: 
 
Pohjois-Satakunta: Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen 
Porin seutukunta: Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, 
Pomarkku, Pori, Ulvila 
Rauman seutukunta: Eura, Eurajoki, Rauma, Säkylä 
 
Rauman seutukunnan edustajana on ollut Leea Hiltunen. Hänellä ei tällä 
hetkellä ole varajäsentä.  

Ikäihmisten neuvosto ehdottaa edustajaksi Satakunnan vanhusneuvostoon 

2022-2023 Leea Hiltusta. Neuvostot neuvottelevat asiasta keskenään, vas-

taus 1.10. mennessä. 

- Työvaliokunnalta ehdotus eläkeläisyhdistysten puheenjohtajien ja sihtee-

rien tapaaminen työvaliokunnan kanssa. Yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen 

kanssa toivotaan loka- tai marraskuu.  
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- KAPA-tutkimuksen tuloksia käydään läpi 26.8. kaupunkikehityksen tiimiko-

kouksessa, sekä tulevan hyvinvointialueen vaikutuksia. Huhtikuun lopulla 

käynnistynyt Kapa-tutkimus selvittää Raumalla asuvien mielipiteitä kaupun-

gin tarjoamista palveluista. Uuden valtuuston aloittaessa syksyllä strategi-

sen suunnittelun, tarvitaan raumalaisten tuoreita mielipiteitä palveluista.  

Asiasta keskustelua. Mielipiteet välitetty eteenpäin, mutta kaupunkikehityk-

sen alaisuuteen kuuluvat näistä ainoastaan liikenteeseen ja ajoneuvokalus-

toon liittyvät asiat. Näiden osalta vuonna 2022 on edessä kilpailutukset ja 

kutsuliikennettä lähiliikenteessä simuloitiin tänä vuonna ja sen mahdolli-

suuksia selvitetään juuri nimenomaan parantamaan nykyistä tilannetta esi-

merkiksi reittien suhteen. Niitä siis edistetään, mutta tämä ei tapahdu het-

kessä. 

- Ikäihmisten neuvoston avauksia talousarviokeskusteluun ikäihmisten näkö-
kulmasta:  
●lisätoimintoja Seniorirannekkeeseen -> kuljetuspalvelut, kulttuuri, liikunta-
mahdollisuuksien lisääminen myös keskustan ulkopuolelle.  
●lähiliikenne.  
●vanhuspalveluiden henkilöstön riittävyys asumispalveluissa sekä kotihoi-
dossa. Lähihoitajapula valtakunnallinen. WinNovassa alkava hoiva-avusta-
jakoulutus hyvä lisä hoitotyössä. Esimerkiksi kotihoidon käynneillä, joissa 
tarve kahdelle työntekijälle toinen hoitaja ja toinen hoiva-avustaja (ei tarvita 
kahden hoitajan panosta).  
●gerontologisen sosiaalityöntekijän palkkaaminen vanhuspalveluihin.  
●omaishoidon palveluvastaavan viran perustaminen lieventämään omais-
hoidon kuormitusta.  

 
- Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen remontti etenee -> valmistumisajan-

kohta 01.09.2022. Hyvinvointikeskukseen suunnitteilla geriatrinen arvioin-
tiyksikkö.  

 
Jokainen eläkeläisjärjestö miettii vielä tahoillaan esitettäviä tavoitteita/ asi-
oita omasta näkökulmastaan.  

 

Seuraava kokous 

Maanantai syyskuun 27. päivä työvaliokunta klo 13. 

Torstai lokakuun 21. päivä Ikäihmisten neuvosto klo 13. 
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Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05. 

 

 

 

 

Muistion laati 

Marja-Liisa Lakaniemi  

sihteeri 


