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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 4 / 2015
Aika:
Paikka:

to 28.05.2015 klo 12:00-14:45
Oulu 10, Torikatu 10, kokoushuone 142

Osallistujat:
Antero Juntunen
Matti Still
Raimo Kemppainen
Paula Häppäri
Ritva Tienari
Ritva Mörönen
Edvin Mattila
Kaisa Väätäjä
Lempi Oinas
Arto Kouri
Eila Siltanen
Teuvo Päkkilä
Hilkka Mikkilä
Jukka Lappalainen
Seppo Matilainen
Asta Leinonen
Tuula Hautamäki
Sihteeri:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Haukipudas
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki
Oulunsalo
Yli-Ii
Sitoutumattomat
Sitoutumattomat
Sotaveteraanit
Ev.-lut.seurakunta
Oulun kaupunki, Kuntalaisvaikuttaminen ja
yhteisötoiminta

Jorma Inkamo

Poissa:
Risto Örling
Markku Kainulainen
Kyösti Kekkonen
Eine Linden
Aune Koistinaho
Tellervo Suoranta-Sallinen
Markku Palosaari
Maarit Niva
Hanna Sankala-Sivula

varajäsen
varajäsen
varajäsen

Vierailijat:
Oulun kaupunki:
Anna Haverinen, vanhustyönjohtaja, Ikäihmisten hyvinvointipalvelut,
Hyvinvointipalvelut
Siskomaija Pirilä, kouluttaja, tilaaja-asiantuntija YTM, vaativan erityistason
psykoterapeutti, Hyvinvointipalvelut
Sirkka Saisalo, kokemuskouluttaja
Asialiasta:
§53 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
§54 Kirjataan läsnäolijat
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Kirjattiin
§55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: todettiin.
§56 Esityslistan hyväksyminen
Päätös: hyväksyttiin.
§57 Edellisen kokouksen 3 / 2015 pöytäkirja hyväksyminen.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 4 / 2015.
Päätös: pöytäkirja hyväksyttiin.
Merkitään tiedoksi työvaliokunnan muistio 4 / 2015.
§58 Ikäihmisten palveluihin liittyviä ajankohtaisia asioita /
Anna Haverinen
Huomioita esitetyistä asioista:
Oulun vanhusväestö 2018, 2023 ja 2030 sekä ikäryhmien kasvu verrattuna vuoteen 2014
2018
2023
2030
• 65v
26626
32255
45915
• 75v
11148
13207
23780
• 85v
2889
3553
4920
Tavoitteet ikäihmisten palvelujen järjestämiselle:
1. Ikäihmisten palvelujen järjestämisessä painopisteenä on kokonaisvaltaisen
toimintakyvyn edistäminen ja arjen turvallisuus siten, että painopisteenä ovat
ennaltaehkäisevät ja kotona asumista tukevat palvelut.
2. Ikäihmisten hyvinvoinnin strateginen päätavoite on, että vuoteen 2020
mennessä 92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien
palvelujen turvin. Tavoitteeseen päästään asteittain ja vuonna 2015 kotona asuvien
tavoite on 91,7 %.
3. Taloudellisena tavoitteena on, että kustannukset (menot) €/65 vuotta täyttänyt
laskee.
Tämä edellyttää
poikkitoiminnallisuuden ja monitoimijaisuuden asiakaslähtöistä hyödyntämistä -ikäihmisten toimintakykyisyyden ja kotona asumisen tukemiseksi,
oman toiminnan vahvaa kehittämistä sekä
monituottajuuden strategista hyödyntämistä tehtyjen hankintalinjausten mukaisesti.
Kotona asumisen tuki 2015
Säännöllinen kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)
• asiakasmäärä n. 3200 asiakasta, joista ikäihmisiä n. 2900)
• Tilapäinen kotihoito
n. 1150 asiakasta/v
Kaikista kotihoidon tunneista (yht. 442 000t) n. 62% oma toiminta, 38%
ostop+palveluseteli
• Yökotihoito
• Kotihoidon tukipalvelut
ateriapalvelut
kotiin kuljetettu ateria n. 1600 asiakasta, 242 000 ateriaa/v
palvelukeskusateria n. 175 asiakasta, 26 000 ateriaa/v
turvapalvelut
n. 1500 asiakasta/v
•
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kuntouttava päivätoiminta
640 asiakasta/v
säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous (rajatulle asiakasryhmälle)
n. 140 asiakasta/v
Omaishoidontuki
n. 1200 asiakasta/v
Ympärivuorokautisen hoidon rakennemuutos
• Palvelumalli 2020:
• vähintään 92% 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona ja enintään 3% pitkäaikaisessa
laistohoidossa. Tehostettua palveluasumista varataan n 5% 75 vuotta täyttäneistä
• esitetään: pitkäaikaislaitoshoidon osuus enintään 2%
• tarkoittaa n 130 pitkäaikaislaitoshoidon vähentämistä 2020 mennessä.
• tarkoittaa 130 paikan hankkimista tehostettuna palveluasumisena ja tehostettuna kotihoitona
Ikäihmisten palvelujen palvelurakenne vuosina 2005-2020
2005
2010
palvelumalli 2020
kotona
91,6
91,0
92,0
tehost.palveluasuminen 2,5
3,8
5,0
laitoshoito 5,9
3,8
3,0
Kustannusvertailu tehostettu palveluasuminen (monituottajuus)
Huom: netto=vähenetty asiakasmaksuvaikutus, lisätty järjestämisen kustannukset
Tehostettu palveluasuminen:
Kustannus
Kustannus
Kustannus
oman
ostopalveluna
palvelusetelinä
toimintana
€/vrk
netto
112,34
97,41
87,24
-22€
30 paikkaa
1 230 123
1 066 639
955 278
Kotihoidon hintavertailua (brutto 2014)
• oma toiminta
59,68€/h
• palvelusäätiö
55,50€/h
• palveluseteli
25,82€/h
• ostopalvelut
53,17€/h
Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano
• Hyvinvointipal1velut siirtyy vaiheittain 4 hyvinvointialueen malliin vuosien 2015.22016 aikana
(pohjoinen, itäinen, keskinen ja eteläinen)
• 6 hyvinvointikeskusta
• Haukipudas, Tuira, Kiiminki, Myllyoja, Kontinkangas ja Kaakkuri
Talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteet 22015 yhteensä (Ikäihmisten palvelujen
vastuualue)
Yhteensä
menot
1 630 000
tulot
250 000
netto
-1 880 000
§59 Perhehoitajakoulutus / Siskomaija Pirilä ja Sirkka Saisalo
Esityksessä nousi esille seuraavaa:

Vanhusneuvosto
Postiosoite: PL 54, 90015 Oulun kaupunki, Torikatu10
Puhelin: 0400 586 036
E-mail: jorma.inkamo@ouka.fi
www.ouka.fi/oulu/vanhusneuvosto

Pöytäkirja

[4] (6)

01.06.2015
• Oulussa koulutuksia on ollut kaksi
• Kouluttajat VTKL:n (Vanhustyön keskusliiton) koulutuksen suoritteneita
• 22 perhehoitajaa valmistui viimeiseltä kurssilta
• koulutettavien yläikäraja 68v
• perhehoito voi olla:
-lyhytaikaista tai pitkäaikaista joko asiakkaan omassa kodissa tai perhehoitajan kodissa.
•

Eettiset periaatteet:
itsemääräämisen oikeus
oikeudenmukaisuus
yksilöllisyys
turvallisuus
voimavaralähtöisyys, asiakkaan voimien mukainen osallistaminen

•
•
•
•
•
•

Ikäihmisellä oma vastuuhoitaja ja asiakkaasta on tehty tarkka toimeksiantosopimus
Perhehoitajat eivät hoida asiakkaan talousasioita.
Asiakasta ei jätetä koskaan yksin, ei edes perhehoitajan käydessä kauppa-asioilla.
Lääkkeet ostaa asiakas
Kuljetuspalvelu ja kotisairaanhoito seuraa asiakkaan mukana
Oulun kaupungin vastuuhenkilö on välittäjänä perhehoitajan ja asiakkaan ongelmissa

•
•

4 asiakasta / perhe
7 asiakasta / 2 hoitajaa perheessä

•

Kunta:
hoitaa eläkemaksut
vakuutukset perhehoitajan loukkaantumisien yms. varalta

•

Perhehoidossa
vapaapäivä / kk
vapaa-ajaksi kunta palkkaa sijaishoitajan tai asiakas voi siirtyä omaisten hoitoon

§60 Palvelualueiden asiat
Ei ollut
§61 Lähetetyt lausunnot
”Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen uudet järjestöavustusten kriteerit” lähetetty 05.05.2015
(työvaliokunnan sähköisesti hyväksymä) osoitteella: Maarit Niva, Hyvinvointipalvelut,
maarit.niva@ouka.fi
§62 Reijo Vaarala, DI, suunnittelupäällikkö, Liikennejärjestelmät
”Kutumme Teidät keskustelutilaisuuteen, joka pidetään torstaina 4.6.2015 klo 15-18 Oulun
Ympäristötalo kahvila Leetassa osoitteessa Solistinkatu 2 90140 Oulu”.
Päätös: Arto Kouri ilmoitti osallistuvan tilaisuuteen
§63 Tiedoksi
Lappeenrannan kaupungista on pyydetty esitystä ”Oulun mallista” vanhusneuvoston työskentelystä,
joka tapahtuu Lync-yhteydellä Lappeenrantaan 26.05.2015 klo 12-15 välillä. Esityksen valmisteluun
19.05.2015 Maarit Niva on kutsunut sihteeri Jorma Inkamon.
Lähetetty sähköisesti vanhusneuvoston jäsenille:
- ikäihmisten lääkehoidon suunnittelu parantaa elämänlaatua ja tuo säästöjä
- Haukiputaan hoivatilat uuteen käyttöön
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Kunnon-lähde toimii edelleen
prof. Jyrki Jyrkämän kirjoituksessa analyysi vanhustenhoitoon kuuluvasta
arvokkusperiaatteesta
§64 Lausuntopyynnöt
- Soittola. Kirjallinen mielipide toimitetaan yhdyskuntalautakunnalle 8.6.2015 klo 15:30
mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Torikatu 10 tai
sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi
Työvaliokunnan päätösesitys: sihteerin laatima ja työvaliokunnan sähköisesti hyväksymä
lausunto hyväksyttiin lähetettäväksi yhdyskuntalautakunnalle.
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin
- Graali. Kirjallinen muistutus toimitetaan yhdyskuntalautakunnalle 8.6.2015 klo 15:30
mennessä ositteella Kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Torikatu 10 tai
sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi
Työvaliokunnan päätösesitys: sihteerin laatima ja työvaliokunnan sähköisesti hyväksymä
lausunto hyväksyttiin lähetettäväksi yhdyskuntalautakunnalle.
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin.
§65 Oulun kaupungissa toimivien eläkeläisjärjestöjen edustajien yhteiskokous
Työvaliokunnan päätösehdotus: työvaliokunta esittää vanhusneuvostolle, että tilaisuus pidettäisiin
vuonna 2016.
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin.
§66 Oulun kaupungin lähikuntien ja kaupunkien vanhusneuvostojen yhteistilaisuus
Työvaliokunnan päätösesitys: työvaliokunta esittää, että tilaisuus pidettäisiin Ev.-lut.seurakunnan
uudessa kokoussalissa ja sihteeri tiedustelee tuomiorovasti Matti Pikkaraiselta tilan
käyttömahdollisuutta veloituksetta kahvitarjoiluineen.
Tiedoksi: 22.05.2015 tuomiorovasti Matti Pikkaraisen päätöksellä tila on ilmainen:
- kokousaika: to 15.10.2015 klo 8:30-15:30 (18:00 salinvaraus siistimisaika)
- paikka: Keskusten seurakuntasali, Iso seurakuntasali (220 hlö) ja Kaneli (60 hlö), Isokatu
17, 90101 Oulun kaupunki.
- (hinnasto €: kahvi/tee 1,40, kahvileipä 2,00-2,30 ja leipä/sämpylä 2,70)
Päätös: kokouspaikka ja – aika sopivat.
§67 Syyskauden kokousajat
Työvaliokunnan päätösesitys:
Kokouspaikka pääsääntöisesti Oulu 10, Torikatu 10, kokoushuone 142.
- to 27.08.2015 klo 12:00-14:40
- ke 23.09.2015 klo 12:00-14:30
- to 29.10.2015 klo 12:00-14:30
- ke 25.11.2015 klo 12:00-14:30
- pe 11.12.2015 klo 11:00-14:30
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin.
§68 Muut asiat
• Työvaliokunta kantanaan esittää, että seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa
nostetaan agendalle vanhusasiamiehen määräaikainen tehtävä.
• Merkittiin tiedoksi.
• Haukiputaan hyvinvointikeskuksen kehittämistyöryhmä:
- vanhusneuvoston edustajat: Kaisa Väätäjä ja Edvin Mattila
• Arto Kouri esittää, että työvaliokunta käsittele Kiimingin tilojen käyttöoikeudet ikäihmisille /
Yhdistymissopimus.
• Tuula Hautamäki:
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Aleksinkulman hallinnointi siirtyi Konsernihallinnolle 01.01.2015
Aleksinkulman toiminta malli on vuodelta 2000
valmisteilla selvitys käyttäjistä ja käytöstä
käyttöaste 40 %
verrataan tilavaraus + henkilöluku toteutuneeseen
Iso sali: toiminnassa uudet ATK-laitteet ja langaton ”mikki”
Iso-Hansa: toiminnassa langaton ”mikki”
Service vastaa Aleksinkulman siivouksesta ja opastaa keittiön laitteiden käyttöä 2 h / pv.
uudet Aleksinkulman käyttölinjaukset esitellään Aleksinkulman kehittämistyöryhmälle ja sen
jälkeen kaupunginhallitukselle.
kaupungin kaikki toiminta pyritään siirtämään omiin tiloihin.

§69 Saapunut posti
Ei ollut
§70 Työvaliokunnan seuraava kokous
Työvaliokunnan päätösesitys: työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa.
Päätös: työvaliokunnan päätösesitys hyväksyttiin.
§71 Vanhusneuvoston seuraava kokous to 18.06.2015.
§72 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45.

Antero Juntunen
puheenjohtaja
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