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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 6 / 2014
Aika:
Paikka:

20.11.2014 klo 12:00-14:50
Oulu 10, kokoushuone 142

Osallistujat: Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still
Oulu
Raimo Kemppainen
Oulu
Veikko Kettunen
Oulu, varajäsen
Ritva Tienari
Oulu
Risto Örling
Oulu
Ritva Mörönen
Oulu
Kyösti Kekkonen
Oulu
Aune Koistinaho
Oulu
Edvin Mattila
Haukipudas
Kaisa Väätäjä
Haukipudas
Lempi Oinas
Kiiminki
Anja Runtti
Kiiminki, varajäsen
Eila Siltanen
Oulunsalo
Teuvo Päkkilä
Yli-Ii
Hilkka Mikkilä
Sitoutumattomat
Jukka Lappalainen
Sitoutumattomat, poistui klo 14:36
Seppo Matilainen
Sotaveteraanit
Markku Palosaari
Ev.-lut.seurakunnat, poistui 14:33
Tuula Hautamäki
Oulun kaupunki, Kuntalaisvaikuttaminen, Yhteisötoiminta,
saapui klo 12:45
Maarit Niva
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut
Sihteeri:
Jorma Inkamo
Vierailijat:
Anna Haverinen
Oulun kaupunki, vanhustyönjohtaja, Ikäihmisten
hyvinvointipalvelut
Jaana Potkonen
Oulun kaupunki, kulttuurituottaja, Kulttuuritalo Valve
Kylli Marttila
Oulun kaupunki, kulttuurituottaja, Kulttuuritalo Valve
Poissa:
Paula Häppäri
Oulu
Arto Kouri
Kiiminki
Lea Ansamaa
Oulun kaupunki, Konsernipalvelut, Viestintä

Asialista:
§105 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
§106 Kirjataan läsnäolijat
Kirjattiin
§107 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§108 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin pienin lisäyksin.
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§109 Edellisen kokouksen 5 / 2014 pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin.
Työvaliokunnan muistiot 7 / 2014 ja 8 / 2014
Merkittiin tiedoksi.
§110 Ikäihmisten hyvinvointipalvelujen ajankohtaisia asioita, Anna Haverinen,
vanhustyönjohtaja, Ikäihmisten hyvinvointipalvelut
Käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
- Ikäihmisten hyvinvoinnin strateginen päätavoite on, että vuoteen 2020 mennessä 92
% 74 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien palvelujen turvin.
Tavoitteeseen päästään asteittain ja vuonna 2015 kotona asuvien tavoite on 91,7 %.
- Taloudellisena tavoitteena on, että kustannukset €€65 vuotta täyttänyt laskee.
- Ikäihmisten palvelujen järjestämisessä painopisteenä on kokonaisvaltaisen
toimintakyvyn edistämien ja arjen turvallisuus siten, että painopisteenä ovat
ennaltaehkäisevät ja kota asumista tukevat palvelut.
- Säännöllisen kotihoidon järjestämisen kattavuustavoite 75 vuotta täyttäneille on
13,5 € vuonna 2015.
- Oman kotihoidon edelleen kehittäminen
- Kotihoidon järjestämisessä hyödynnetään monituottajuutta siten, että palvelut
arpeen kasvuun vastataan ostopalveluilla ja palveluseteleillä, jolloin oman toiminnan
suhteellinen osuus pienenee.
- Höyhtyän Palvelukeskuksen ja Merikotkantien palvelutalojen kotihoito sekä
Uittokodin tehostettu palveluasuminen siirtyvät liikkeen luovutuksen Oulun
Palvelusäätiölle.
- Ikäihmisten perhehoitoa kehitetään saatujen kokemusten perusteella.
- Esitys: Vuonna 2020 pitkäaikaislaitoshoidon osuus on 2%, joka käytännössä
tarkoittaa n. 130 laitospaikan vähentämistä vuoden 2014 tasosta.
Pitkäaikaislaitoshoidon paikkoja vähennetään ja tehostetun palveluasumisen
paikkoja lisätään.
- Laaditaan 1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain velvoittama
kokonaissuunnitelma.
- Vanhuspalvelulaki velvoittaa, että kaikissa toimintayksiköissä järjestetään
omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden
varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelmat laaditaan Valviran antamien määräysten
mukaa.
- Kunnan valvonta:
Ennakoiva valvonta
Reaktiivinen valvonta
Sopimusvalvonta/-seuranta.
- Vanhusneuvoston toiminta osana koko kaupungin toimintaa vahvistaa ikäihmisten
osallisuutta ja siten yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemistä.
- Aleksinkulma siirtyy vuonna 2015 konsernihallinnon palvelualueelle.
§111 Hyvinvointia ja laatua – vanhuspalvelulain toimeenpanohankkeessa, Maarit
Niva, asiantuntija Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointia ja laatua - vanhuspalvelulain toimeenpanohankkeen avulla kunnat ja
kuntayhtymät edistävät vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Hankkeessa levitetään
vanhuspalvelulain pilotoinnissa kehitettyjä toimintamalleja, jotka liittyvät asiakkaan
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osallisuuteen, palvelutarpeen selvittämiseen ja vanhusneuvostojen toiminnan
kehittämiseen.
Pilotointi sisältää kaksi osiota:
Iäkkään väestön hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukeminen.
Palveluiden laatu ja riittävyys:
Kehitetään palveluiden tarpeen ennakointia sekä palveluiden riittävyyden ja laadun
seurantaa.
Omavalvontasuunnittelma tulee lain mukaan pakolliseksi 1.1 2015 alkaen.
Tampereen kaupungin hallinnoimassa hankkeessa on mukana kuntia ja kuntayhtymiä myös
Oulusta, Kainuusta, Ylä-Savosta, Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta. Hanke päättyi
31.10.2014.
Ikäihmisen hakeutuessaan ikäihmisten palvelujen piiriin, niin hänellä on mahdollisuus tehdä
itsearviointi Oulun kaupungin laatimalla itsearvioinnin kaavakkeella, joka antaa suuntaa
antavan vastauksen mihin palveluihin henkilö on oikeutettu.
Oulun kaupungin vanhusneuvoston työskentelyn kehittämiseen vanhusneuvoston nimesi
kokouksessaan 27.11.2013 työvaliokunnan vahvistettuna uusien kaupungin osien
edustajilla (4 jäsentä). Ensimmäiseen kehittämiskokoukseen olivat kutsuttuina
kaupunginhallituksen ja hyvinvointilautakunnan jäsen. Vanhusneuvostotyöskentelyn
kehittämisseminaari on kokoontunut neljä kertaa ja kehittämistyöskentely jatkuu.
AVAUS-hanke on sekä kansallinen, että alueellinen hankekokonaisuus, jossa uudistetaan
hyvinvointipalveluita ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja.
Oulussa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja
AVAUS-hankekokonaisuuden avulla ja toteutusvaihe 2013 – 2015.
Hyvinvoinnin palvelut yhdestä paikasta niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin
toimijoiden tuottamat palvelut ja toiminnot.
Tavoitteena on saada eri-ikäiset käyttämään palvelua. Tarjotin antaa kuntalaisille
mahdollisuuden omaehtoiseen palvelluiden hankintaan ja tarjoaa palveluita yli perinteisten
organisaatiorajojen. AVAUS-hankkeen kehittäminen jatkuu edelleen.
Maarit Niva ilmoitti tiedoksi, että Ikäihmisten olohuone, joka sijaitsee Oulun Palvelusäätiön
tiloissa laajenee Tuiran palvelukeskukseen. Ikäihmisten olohuone on yksi Eloisa ikä
ohjelman hankkeista. Eloisa ikä on RAY:n avustusohjelma, jota toteutetaan yhteistyössä
Vanhustyön keskusliiton kanssa.
§112 Hyvinvointia kulttuurista, Jaana Potkonen, kulttuurituottaja ja Kylli Marttila,
kulttuurituottaja, Oulun kaupunki, Kulttuuritalo Valve
Jaana Potkosen vastuualueena Oulun kaupungin itäinen alue ja Kylli Marttilan eteläinen
alue.
Hyvinvointia kulttuurista ja taiteesta – miten niin ?
- taiteella on suora yhteys tunteisiin
- antaa kielen sanoittaa tunteita kun sanoja ei enää ole
- laittaa mielen liikkeelle ja tukee parantamisen prosessien aktivoitumista ruumiissa
Kokonaisvaltainen hoitokäsitys – Holistinen ihmiskäsitys
- kehon lisäksi hoidetaan myös mieltä
- fyysisten, psyykkisten ja emotionaalisten tarpeiden huomioiminen
- psykososiaalisia tarpeita – yksilöllisyys, nähdyksi tuleminen, yhteisöllisyys
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tarpeiden huomioiminen kokonaisvaltaisesti edesauttaa ehyyden minuuden
kokemusta, joka suojaa masentumiselta (Korkiakangas & Lyytinen, Markku T
Hyyppä)
- olen tärkeä, minulla on merkitystä
Musiikki
- herättää voimakkaita tunteita
- aktivoi aivojen syvien osien mielihyväntunteita, joilla tärkeä rooli muistin
toiminnassa (Wan & Schlaug)
- aktivoi vireystilaa, tarkkaavaisuutta, muistia ja suojaa näin aivoja rappeutumasta
- päivittäinen musiikin kuuntelu nopeutta aivoinfarktipotilaan kognitiivista toipumista
(Särkämö ym. 2088)
Aktiivinen kulttuurinharrastaminen lisää elinajanodotetta enemmän kuin kirkossa taai
urheilukilpailuissa käynti. (Markku T. Hyyppä)
Kulttuurituottaja Kylli Marttilan toiminta-alueena on Oulunsalo, Kaakkuri ja Maikkula.
Toteuttanut mm. vanhustenviikonohjelmia eri tapahtumissa ja järjestää Salokartanossa ja
Hiirosen kodissa kartanokerhoja kerran viikossa, muistikerhoja valokuvien ja erilaisten
esineiden kautta, näihin kerhoihin osallistuvat myös päivätoiminnan asiakkaat. Hiirosen
kodissa Kylli Marttilan järjestämänä on pidetty teatteriesityksiä ja soittaja ja laulaja
esityksiä sekä päivätansseja. Muisteluhierontaa Jessica Luhtaniemen opastuksella tarinan
mukaan koskettelua ja käsien tanssia.
§113 Palvelualueiden asiat
Palvelualueiden asia sisältyy Anna Haverisen esitykseen § 110.
§114 Vanhusneuvoston vuosisuunnitelma 2015 ja vuosikello 2015
Päätös: Kokouskutsun liitteinä olevat ja sähköisinä aiemmin lähetetyt vuosisuunnitelma
2015 ja vuosikello 2015 käsitellään vanhusneuvoston kokouksessa 11.12.2014.
§115 Ikääntyneiden terveysliikuntatyöryhmään jäsenten nimeäminen, Tiina
Niiranen, fysioterapeutti, Oulun kaupunki, kuntoutuspalvelut.
Päätös: terveysliikuntatyöryhmään nimettiin varsinaiseksi jäseneksi Ritva Tienari ja
varajäseneksi Lempi Oinas.
§116 Oulun kaupungin vanhusneuvoston ja uusien kaupunginosien
vanhuspalvelutalojen yhteistilaisuus 25.09.2014 klo 12:00-14:45, Senioritalon
ruokala, Terveystie 5, Kiiminki.
Osallistujat: Matti Still varapuheenjohtaja, Ritva Mörönen, Kyösti Kekkonen, Teuvo Päkkilä,
Eila Siltanen, Lempi Oinas, Auni Koistinaho, Kaisa Väätäjä, Edvin Mattila Arto Kouri, Tuula
Hautamäki ja Jorma Inkamo.
Kokousosallistujien kokouspalkkioiden ja matkakustannusten hyväksyminen
Päätös: Jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannukset hyväksytään maksettaviksi.
§117 Koulutukset ja terveiset
- Itsemäärääminen paleluissa – kuinka vahvistan, kuinka rajoita ?
Koulutukseen osallistuivat: Aune Koistinaho, Kaisa Väätäjä, Ritva Tienari, Kyösti
Kekkonen, Arto Kouri, Matti Still, Jukka Lappalainen, Tuula Hautamäki, Eil Siltanen,
Markku Palosaari ja Jorma Inkamo.
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Päätös: Pöytäkirja 4 / 2014 §79: Koulutuspalkkioita ja matkakustannuksia ei
makseta.
-

HYTE- päivät, ”Pohjoisen ihmisen hyvä tulevaisuus”, 23.-24.09.2014 klo 9:00-16:00,
Hotelli ravintola Lasaretti.
Koulutukseen osallistui: Jorma Inkamo, Ritva Mörönen ilmoitetttu – ei osallisunut.
Päätös: Jorma Inkamolle maksetaan koulutuspalkkiot 23.-24.09.2014 ajalta.

-

Ikälain toimeenpanohankkeen koulutus Tampere 10.-12.09.2014
Osallistujat: Maarit Niva, Antero Juntunen, Arto Kouri, Matti Still ja Kaisa Väätäjä.
Työvaliokunta esittää, että vanhusneuvoston käyttövaroista osallistujille maksetaan
Oulun kaupungin matkustussäännön mukaiset päivärahat, koska toimeenpanohanke
ei maksa ko. tilaisuudesta, ministeriön päätös/Päivi Niemisen ilmoitus.
Päätös: Vanhusneuvosto hyväksyy päivärahojen maksun osallistujille kaupungin
matkustusäännön mukaisesti vanhusneuvoston käyttövaroista.

-

Vähemmistöt, osallisuus ja palveluiden kehittäminen, 29.10.2014 klo 9:00-12:00,
Kaupungintalo, valtuustosali.
Työvaliokunnan päätös 8 / 2014: työvaliokunta esittää, että koulutuspalkkio
maksetaan työvaliokunnan 7 / 2014 kokouksen nimeämälle edustajalle Antero
Juntuselle.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.

-

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelu, eService OULU koulutus 29.10.2014
klo 13:00-16:00, kahvila Leeta, Ympäristötalo.
Palvelun avulla voidaan suorittaa erilaisten lausuntojen pyytämistä tarvittavilta
sidosryhmiltä.
Koulutukseen osallistui Jorma Inkamo.
Työvaliokunnan päätös 8 / 2014: työvaliokunta esittää, että koulutuspalkkio
maksetaan Jorma Inkamolle.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.

-

Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelma 16.10.2014 klo 12:3016:00, kahvila Leeta, Ympäristötalo.
Työvaliokunnan päätös 8 / 2014: työvaliokunta esittää, että työvaliokunnan 7 / 2014
kokouksen nimeämälle edustajalle Ritva Möröselle maksetaan koulutuspalkkio.
Päätös: Ritva Möröselle maksetaan kokouspalkkio.

-

KÄKÄTE-projekti 02.10.2014 klo 12:00-14:30, Caritas-säätiö
KÄKÄTE= käyttäjälle kätevä teknologia
Jorma Inkamo osallistui, ei koulutuspalkkiota.

-

§118 Messuesittelyt ja edustukset
Seniorimessut Ouluhalli 20.-21.09.2014 klo 10:00-17:00
Esittelijät Kaisa Väätäjä, Eila Siltanen, Ritvaa Mörönen ja Jorma Inkamo
Työvaliokunan päätös 8 / 2014: työvaliokunta esittää, että esittelijöille Kaisa
Väätäjä, Eila Siltanen ja Ritva Mörönen maksetaan 20.-21.09.2014 ajalta
messuesittelijöille kuuluva korvaus.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.
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-

Demokratiapäivä16.10.2014 klo 13:00-17:00, Oulu 10
Esittelijät: Kaisa Väätäjä ja Jorma Inkamo
Työvaliokunnan päätös 8 / 2014: työvaliokunta esittää, että esittelijälle Kaisa
Väätäjälle maksetaan messuesittelijälle kuuluva korvaus.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.

-

Elämänkaariverkosto: ikäihmisten verkostotapaaminen 17.10.2014 klo 9:00-10:45,
Oulun seudun Mäntykoti, ruokasali, Kangastie 11, Oulu
Vanhusneuvoston 24.03.2014 nimeämät edustajat Kaisa Väätäjä ja Jorma Inkamo.
Työvaliokunnan päätös 8 / 2014: työvaliokuntaa esittää, että osallistujille maksetaan
kokouspalkkiot.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.

-

Aleksinkulman kehittämistyöryhmä
Työvaliokunnan 7 / 2014 kokouksen nimeämät edustajat: varsinainen edustaja
Kyösti Kekkonen ja varaedustaja Matti Still.
Kehittämistyöryhmä kokoontuu 17.10.2014 klo 11:00-13:00, paikka avoin.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan nimeämät edustajat.
Markku Palosaari poistui klo 14:33
Jukka Lappalainen poistui klo 14:36
§119 Arto Kouri esittää, että vanhusneuvoston tulisi tehdä kannanotto
vyöhykehinnoitteluun.
Työvaliokunta esittää, että vanhusneuvoston 20.11.2014 kokouksessaan päättää
kannanotosta.
Päätös: työvaliokunta käsittelee asian ja tekee kannanoton.
§120 Vanhuspalvelulain edellyttämään työryhmään edustajan nimeäminen,
apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salon asettama työryhmä.
Päätös: työryhmän edustajaksi nimettiin Risto Örling.

-

-

§121 Tiedoksi
Palvelupäällikkö Sirkku Kaltakarin vastine vanhusneuvoston lausuntoon Yli-Iin
hyvinvointipisteen ja Kiimingin hyvinvointikeskuksen suunnittelu.
”Tulemme mielellämme kuulemaan vanhusneuvostoa ja esittelemään
hyvinvointikeskusten ja – pisteiden toimintaa ja suunnitelmia. Kalenterointia auttaa
mahdollisimman ajoissa saatu kokouskutsu.
Syksyn aikana tehdään päätökset palveluverkosta, johon hyvinvointikeskusten ja pisteiden määrä liittyy. Kontinkangas aloittaa vuoden alussa. Toimintoja kannattanee
käsitellä kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden osalta”.
Oulun valtuustoryhmät ovat sopineet palveluverkkotyön poliittisista linjauksista.
Linjaukset löytyvät sivulta:

Hyvinvointipalvelujen linjaukset (pdf)
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen linjaukset (pdf
-

Joukkoliikennejaoton vierailu 08.10.2014, Kumppanuuskeskus, Oulu
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-

Joukkoliikennejaostoa edustivat: Hanna Sarkkinen, kaupungin valtuusto,
yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, liikennejaoston varapaheenjohtaja ja JariPekka Teurajärvi, joukkoliikennejaoston jäsen.
Hanna Sarkkinen kertoi alustuksessaan:
01.07.2014 voimaan tullut laki muutti joukkoliikenteen järjestämistapaa. Kaupunki
kilpailutti liikennöitsijät ja ostaa liikenteen heiltä, jolloin lipputulot tulevat suoraan
kaupungille, eikä esimerkiksi ilmaislippuja kaupungin tarvitse maksaa
liikennöitsijälle. Helpottaa erilaisten lipputyyppien ja alennus-/ilmaismatkojen
käyttöönottoa.
Kilpailutus tuli kalliimmaksi, mitä oli odotettu, se johti linjaston karsintaan. Moni
ongelmia on ilmennyt, joita korjaillaan.
Lippu- ja maksujärjestelmä uudistuu, valtakunnallinen uudistus, josta seuraa, että
uusia lipputyyppejä todennäköisesti käsitellään ensi viikolla joukkoliikennejaoston
kokouksessa. Tulossa ovat mm. uutena lipputyyppinä ns. arvolippu, joka
mahdollistaa eri rahasummien lataamisen lipulle. Tämä mahdollistaa edullisemman
matkustamisen myös harvemmin joukkoliikennettä käyttävälle.
Keskustelussa nostettiin esille:
Avustajakortin kehittäminen
Pysäkkikuulutukset
Terveyspalveluihin pääsy bussivuoroilla
Kaupunkiliikenteen bussit ovat matalalattiallisia, mutta pidemmillä matkoilla
esteellisiä.
Bussipysäkkien esteettömyys
Bussien lukulaitteiden sijoittaminen keskioville
§122 Kaupunginhallituksen ja laajennetun työvaliokunnan yhteistilaisuus
15.09.2014 klo 12:00-13:05, Kaupungintalo, kaupunginhallituksen
kokoushuone.
Osallistujat: Matti Still, varapuheenjohtaja, Arto Kourri, Teuvo Päkkilä, Eila Siltanen,
Ritva Mörönen, Kaisa Väätäjä ja Jorma Inkamo.
Mikäli jokin toimielin on tehnyt näistä tilaisuuksista päätöksen ja kuka niihin
osallistuu, niin silloin maksetaan palkkiot, muuten ei vaikka erillisiä tilaisuuksia. (Apj.
Sinikka Salo ja Vanhusneuvoston työvaliokunta 15.09.2014 kaupungintalo).
§123 Saapuneet aloitteet
Työvaliokunnan 8 / 2014 kokouksen päätös: työvaliokunta esittää, että työryhmänä
toimii puheenjohtajisto, joka arvioi aloitteiden jatkotoimenpiteet.
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin.
§124 Muut asiat
Työvaliokunnan 8 / 2014 kokouksen päätös: työvaliokunta esittää, että jokainen
vanhusneuvoston jäsen ”etsii” / suunnittelee aloitteita, jotka koskevat koko
vanhusväestöä.
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin.
§125 Saapunut posti
Ei ollut.
§126 Lähetetyt lausunnot
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”Oulun kaupungin vanhusneuvoston lausunto Kaukovainion kaupunginosan
kortteleita 7,8,31,32,40 ja 44 sekä katu- ja puistoalueita koskeva asemakaavan
muutosluonnoksesta”. Lausunto lähetetty 23.10.2014 osoitteeseen: Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut, asemakaavoitus, PL 32, 90015 Oulun kaupunki.
§127 Työvaliokunnan kokous
Päätös: työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa
§128 Jouluruokailu 11.12.2014
Päätös: seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa nautitaan jouluinen menu
jälkiruokana luumukermakakku. sihteeri tilaa ja varmistaa jouluruokailuun
osallistujien lukumäärän sähköpostitse Oulun Serviisin antamaan päivämäärään
mennessä.
§129 Seuraava kokous
Seuraava kokous 11.12.2014 klo 11:30, kokoushuone 108, Kaupungintalo.
§130Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:50
Oulussa 01.12.2014
Antero Juntunen
puheenjohtaja

Vanhusneuvosto
PL 54, Torikatu 10 a
900015 Oulun kaupunki

Jorma Inkamo
sihteeri

Puhelin 0400 586 036
E-mail: jorma.inkamo@ouka.fi
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