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IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 2021 

MUISTIO  6/ 2021  

  

Aika:  9. joulukuu 2021 klo 13  

 

Paikka: Hybridikokous Teams -etäyhteys tai kaupungintalo/ valtuustosali, 

Kanalinranta 3, 26100 Rauma 

 

Läsnä: Hiltunen Leea pj.  Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry  

 Antola Ulla   Eläkeliiton Lapin yhdistys ry  

Grundström Tuomo  Rauman Eläkeläiset ry  

Jokila Keijo Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry  

Uusi-Pietilä Matti (vara) Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry  

Jumppanen Seija  Rauman Kansalliset Seniorit ry 

Koponen Sirpa Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 

Leppikorpi Kalle  Kaupunginhallitus 

Leppäkoski Riitta   Rauman Seudun Senioriopettajat ry 

Lindström Tuuli Sosiaali- ja terveystoimiala (etä) 

Malmivuori Reijo  Eläkeliiton Rauman yhdistys ry 

Ringbom Sinikka  Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry 

Sand Eija   Rauman Eläkkeensaajat ry 

Suonpää Irma  Rauman Rintamaveteraanit ry 

Toivonen Orvokki  Lapin Eläkkeensaajat ry (etä) 

Valtonen Seppo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry  

Laitinen Pirjo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry (etä) 

Lakaniemi Marja-Liisa siht. Sosiaali- ja terveystoimiala 

Vierailija: Elovaara Jonna  Sosiaali- ja terveystoimiala (etä) 
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Esityslista: 

  

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Hiltunen toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi, jonka jälkeen to-

dettiin läsnäolijat.  

Edellisen kokouksen muistio 26. lokakuuta 2021 on hyväksytty sähköisesti. Muistio 

on nähtävillä rauma.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> vanhuspalvelut -> Ikäihmisten 

neuvosto.   

 

2. Vierailija Jonna Elovaara 

Elovaara on koulutukseltaan sairaanhoitaja (YAMK) ja toimii kotisairaalan vastuusai-

raanhoitaja ja hankevastaava (Satasote –hanke ja akuutti kotikeskus) osa-aikaisesti. 

Elovaara kertoi seuraavista aiheista: 

a) Maakunnan tilannekeskus 

b) Combilanssipilotti 

c) Saattohoidon vapaaehtoistyö 

 

a) Maakunnan tilannekeskus 

 

- aloittanut 1.1.2021, Satakunnan pelastuslaitoksen tiloissa  

- tehtävänään ensihoidon kenttäjohto, kiireettömien ensihoitotehtävien etukäteiskäsit-

tely. Tulevaisuudessa mobiili- ja turvapuhelintoimintojen koordinointi maakunnan alu-

eella? 

- sosiaalipäivystyksen yhteyspiste sekä pelastustoimen tilannekeskuksen toiminnot  

- kiireettömien ensihoitotehtävien etukäteiskäsittely: yhteydenotto 112 –> tehtävä arvi-

oidaan D-tehtäväksi eli vasteaika on 2 h –> puhelu ohjataan maakunnalliseen tilan-

nekeskukseen –> hoitotyön ammattilainen tekee hoidon tarpeen arvioinnin puheli-

mitse ja konsultoi tarvittaessa mobiililääkäriä –> tehtävä ohjataan asianmukaisim-

malle toimijalle 

- vuoden 2022 alusta laajenee ympärivuorokautiseksi 

 

b) Combilanssipilotti – Rauman malli 

 

- Porissa combilanssitoimintaa kaksi vuotta, todettu vaikuttavaksi toiminnaksi. Toi-

minta vakinaistettu 1.1.2021, sisällytetty ensihoidon palvelutasopäätökseen 

- Porissa noin 50% vähemmän kuljetuksia yhteispäivystykseen 
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- pilotti Raumalla 6.4.-31.12.21. Toiminta jatkuu, toiminta-aika arkisin klo 9-22 

- työparina kotisairaalan sairaanhoitaja ja pelastuslaitoksen ensihoitaja. 

- entinen potilaskuljetusyksikkö (potkuauto) muutettiin combilanssikäyttöön. (Yksikkö 

hoitaa myös potilaskuljetukset, joiden määrä ollut vähäinen, noin 30/kk 

- tavoitteena toiminnalla on tarjota ikääntyneille ja vammaispalveluiden asiakkaille tut-

kimukset ja hoito kotona sekä vähentää ei-välttämättömiä päivystyskäyntejä/ lääkä-

rikäyntejä. Järjestää tukipalveluita. 

- tehtävinä muun muassa maakunnan tilannekeskuksen kautta tulevat D-tehtävät, 

joissa vasteaika 2 h, mobiilitehtävät, terveydenhuollon ammattilaisen tekemän hoidon 

tarpeen arvioinnin kautta tulevat tehtävät ja sosiaalipäivystyksen kautta tulevat teh-

tävät 

- tulevaisuudessa osa turvapuhelintehtävistä? 

- Rauman combilanssihenkilöstö konsultoi kiirevastaanoton lääkäriä, myös videoyh-

teyden välityksellä. Myös geronomi konsultoitavissa virka-aikaan 

- ambulanssivarusteltu yksikkö, lisänä esim. verinäytteidenottomahdollisuus 

- potilastietojärjestelmä käytettävissä kentällä 

- maakunnallisesti yhtenevä terveydentilan arvioinnin ja konsultoinnin malli 

- pystyvät tekemään kohteessa kattavan terveyden- ja toimintakyvyn arvion 

- työparina kotisairaalan sairaanhoitaja (hoitajat ovat suorittaneet perustason ensihoi-

tajakoulutuksen) ja pelastuslaitoksen ensihoitaja 

 

c) Saattohoidon vapaaehtoistyö 

 

- Maakunnallisesti yhteistyössä lähdetty selvittämään vapaaehtoisten hyödyntämistä 

saattohoitopotilaiden ja heidän omaisten tukemisessa 

- Seurakunta ja syöpäyhdistys mukana 

- Maakunnallisesti voidaan laatia esimerkiksi vapaaehtoisten kouluttamisen ja työnoh-

jauksen sisältöä 

- Raumalla saattohoidon vapaaehtoistyöstä ollaan kiinnostuneita muun muassa koti-

sairaalassa, tukiosasto T1:llä ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä 

- neuvostosta mukaan vapaaehtoistyöhön ilmoittautunut Ulla Antola (kysely kiinnos-

tuksesta osallistua ko. toimintaan syksyllä -20) 
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3. Tomintasuunnitelma vuodelle 2022 

 

- toimintasuunnitelma vuodelle 2022 liitteenä. Syyskausi jäänyt avoimeksi. Sihteeri lä-

hettää Teams –linkin työvaliokunnan jäsenille 30.12. toimintasuunnitelman loppuun 

saattamiseksi. Mukaan voi ilmoittautua kaikki halukkaat. 

 

Vanhuspalvelujen johtaja Tuuli Lindströmin terveiset 

Sata-Kati hanke ja mittarointi (asiakirjat) 

- asia etenee hyvin 

- asiakasprofiloinnin keinoin määritelty koko kotihoidosta 42 asiakasta 

- Raumalle tilattu 25 videopuhelulaitetta (jatkossa asennukset kenties hoitajien toi-

mesta) 

- teknologialähettiläiden koulutukset alkaneet 26.10. (osallistuivat myös pääkäyttä-

jäkoulutukseen 23.11.) 

- kun tarvittavat asiakirjat saatu, asiakkaita tiedotetaan 

- suostumukset ja luvat käyty mittaristoryhmässä läpi 

- käyty läpi mittaristot ja asiakaskyselypatteristot 

●Digihoiva tietoiskut alkaneet kotihoidon esihenkilöille 17.11. ja palveluohjaajille 

24.11. Digihoiva 1. aallon koulutukset pääkäyttäjille 23.11. ja hoitajille 25.11. 

●Tyhy –kyselyjen tulokset positiivisia, keskinäinen luottamus on ollut hyvä, vaikka 

henkinen ja fyysinen rasitus vastauksista ilmeni. Henkilöstö on kehittämismyöntei-

nen, ammattitaitoinen ja toimintaan sitoutunut, työskentely on ollut asiakkaan tar-

peista lähtevää. Jatkuvan kehityksen ajattelumalli sisäistetty.  

Positiivinen palaute on ollut käytössä -> voi jättää kuka tahansa. Palaute tulisi tehdä 

näkyväksi ja laittaa hyvä kiertämään.  

●Rauman vanhuspalvelut suorittaa kahden vuoden välein asiakastyytyväisyysky-

selyn lyhytaikaishoidon, että tehostetun palveluasumisen asiakkaille, omaisille ja lä-

heisille kaupungin omissa ja yksityisissä palveluyksiköissä. Kysely on lähetetty pape-

risena tai Onerva –hoivaviestinnän kautta. Vastausaika ollut 1.-14.11. Tulokset ra-

portoidaan vanhuspalvelujen nettisivulla kyselyn päätyttyä. Kyselyn avulla halutaan 

tuoda esiin vastaajien kokemukset ja kehittää vanhuspalvelujen toimintaa. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista 28.12.2012/980 edellyttää kuntien keräävän säännöllisesti palautetta 

palveluita käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä henkilöstöltä. 
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●Rauman kaupungin vanhuspalvelut kerää jatkuvasti asiakaspalautteita toimin-

tamme kehittämiseksi. Palautteen voi jättää vanhuspalvelujen yksiköihin tai lähettää 

postitse osoiteeseen Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, Steniuksenkatu 2, 26100 

Rauma. Palautelomakkeen voit tulostaa sivun oikeasta laidasta tai voit halutessasi 

hyödyntää kaupungin sähköistä palautepalvelua. 

●Rauma.fi –sivulla vanhuspalvelut ajankohtaista tietoa, sekä linkkejä.  

●Luottamushenkilöiden puolelta tullut toivomus muuttaa termistöä vanhuspalvelut 

ikääntyneiden palveluiksi. Termistö muuttuu 1.1.2022. Ikääntyneiden palvelut, Lind-

ström jatkossa Ikääntyneiden palveluiden johtaja.  

Lopuksi Lindström totesi, että toimintasuunnitelma on laadittu toimintasäännön poh-

jalta ja kevätkausi näyttää hyvältä. 

 

Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorven terveiset 

-Rauman sairaalakiinteistöalueen osalta neuvoston osallistaminen/ mielipiteet tär-

keitä. Satasairaalan toivotaan olevan veturi myös kuntien lääkäripulan ratkaisuissa, 

esimerkiksi Satakunnan näkyvyyden ja vetovoimaisuuden parantamisessa ja yhtei-

sen lääkäriresurssipankin muodostamisessa. Toiminnallinen yhteistyö Satasairaalan 

kanssa koetaan hyvänä. Raumalla käy lääkäreitä myös Turusta muun muassa kiire-

vastaanotolla. Kiirevastaanotto on kallis, mutta tarpeellinen. 

-Ikäihmisten neuvostolle korvamerkitty toimintaraha 10 000 euroa, josta erillinen toi-

mintasuunnitelma laadittavaksi. 

 

4. Tiedotettavat asiat 

 

●Raumlaine Joul –tapahtuma 

Jaettavat joulukortit saatu 24.11. kaupungin kautta, jouluiset rintaneulat luvattu toi-

mittaa jäsenille. Päivitetty aikataulu on jaettu tapahtumaan osallistuville jäsenillä ko-

kouksen lopussa. Joulupussien tarvikkeet haettu 2.12. Metrotukusta -> täytetty 8.12.  

10.12. yhteys palvelukoteihin, onnistuuko suunniteltu tervehdyskäynti koronarajoituk-

set huomioon ottaen. Jos tapahtuma voidaan järjestää, ensimmäinen käynti Kotikaari 

klo 11 -> ”harjoitukset” klo 10:30 Kotikaaren ala-aulassa. Reijo tuo laulusanat tai vaih-

toehtoisesti murteella kirjoitettu joulupuu on rakennettu 1-3 säkeistöt, enkelitaivaan 

lausui näin 1. säkeistö. Matti Kaukkila toimii hanuristina.  

https://asiointi.rauma.fi/eFeedback/fi/Feedback/17-Vanhuspalvelut
https://yle.fi/uutiset/3-12054423
https://yle.fi/uutiset/3-12054423
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●Eläkeläisyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen  

Suunniteltu ajankohta tapaamiseen kevään -22 aikana työvaliokunnan kanssa yh-

teistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi. 

●Keskustelukerho ”Puhellast muinassi”  

Aikataulu keväälle 2022: parittomat viikot keskiviikkoisin 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 

30.3., 13.4., 27.4., 11.5. ja 25.5.  

Rauman pääkirjasto kokous- tai koulutustila varattu. Tarjoilu Cafe Käpälästä. Kerho-

toiminnan laajentaminen Lappiin ja Kodisjoelle. 

-aluehallinnon vanhusneuvostopäivä oli 4.11. Muutama jäsen neuvostosta osallistui. 

Tilaisuuden materiaalit sekä keskustelujen yhteenveto on nyt julkaistu, ja niihin voi 

käydä tutustumassa tästä linkistä avoimen hallinnon nettisivuilla. 

-erityisasiantuntijaJari Mäkäläinen valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osas-

tolta pyytänyt selvitystä/ yhteenvetoa (koskee vaikuttamistoimielinten toiminnan re-

sursointia kunnassamme) Ikäihmisten neuvoston toiminnan vuosittaisista kuluista 

sekä lyhyen tiivistyksen ja erittelyn siitä, mistä kokonaisuuksista kulut koostuvat 

(esim. työntekijöiden palkat, tila-ja laitevuokrat, toimintaraha, matkakorvaukset, ko-

kouspalkkiot, muut kulut).  Erittelyssä olisi myös hyvä käydä ilmi, kuinka monta hen-

kilöä kyseiseen vaikuttamistoimielimeen kuuluu ja kuinka usein he kokoontuvat. Tieto 

välitettävä viimeistään 10.12. -> sihteeri hoitaa yhteenvedon Mäkäläiselle. 

”Sote-uudistuksen myötä perustettujen hyvinvointialueiden yhtenä tehtävänä on 

taata alueensa asukkaille monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa hyvinvointialueen 

toimintaan ja päätöksentekoon. Laissa hyvinvointialueesta (611/2021) säädetään 

erikseen, että hyvinvointialueen aluehallituksen on asetettava alueelle nuorisoval-

tuusto (tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä), vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. 

Olemme valtiovarainministeriössä ryhtyneet selvittämään kuntien ja maakuntien liit-

tojen avulla nykyisten kunnallisten ja maakunnallisten vaikuttamistoimielinten toimin-

nan kustannuksia. Selvityksen tavoitteena on tuottaa hyvinvointialueiden valmistelun 

tueksi koontia siitä, millaisilla resursseilla nuorisovaltuustojen, vanhusneuvostojen ja 

vammaisneuvostojen toimintaa tällä hetkellä toteutetaan.” 

-ehdotus yhteisten tapahtumien järjestämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi rintamave-

teraanien perinneyhdistyksen kanssa. Kansallista veteraanipäivää vietetään 

27.4.2022. Museo- ja kulttuurijohtaja Risto Kupari järjestää juhlan veteraanien kun-

naiksi, Ikäihmisten neuvostoa toivotaan osallistumaan mukaan valmisteluihin. Vete-

raanit vähenevät -> omaiset mukaan perinnetoimintaan.  

 

https://avoinhallinto.fi/verkostot/vanhusneuvostopaiva/
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-Korvamerkitty budjetti neuvoston toimintaan vuodelle 2022. Asiasta keskustelua 

30.11. Teams –palaverissa työvaliokunnan kanssa. 

-Leppikorpi ojensi puheenjohtajalle laminointilaitteen. Laite on toimitettu Mansikka-

paikan toimistoon.  

 

a) Muut asiat 

 

Muita asioita ei ilmennyt. 

 

b) Seuraava kokous 

Rauman uusi kaupunginjohtaja Esko Poikela aloittaa virassaan tammikuun 10. päivä. 

Seuraava kokouksemme määräytyy hänen aikataulunsa mukaan.  

Vierailijana kokoukseemme tullaan kutsumaan myös vanhuspalveluiden hyvinvointia 

edistävien toimintojen palvelupäällikkö Arja Kumpulainen, joka kertoo Kaunisjärven 

hyvinvointikeskushankkeen etenemisestä yleisesti sekä järjestöjen näkökulmasta- 

 

c) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:55. 

Osa jäsenistä jäi kertaamaan tulevaa jouluista tapahtumaa valtuustosaliin. 

     

Muistion laati 

Marja-Liisa Lakaniemi  

sihteeri 


