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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 7 / 2015
Aika:
Paikka:

to 29.10.2015 klo 12:00 – 14:17
Torikatu 10, Oulu 10, kokoushuone 142

Osallistujat:
Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still, varapuheenjohtaja
Raimo Kemppainen
Paula Häppäri
Ritva Tienari
Ritva Mörönen
Tellervo Suoranta-Sallinen, varaj.
Edvin Mattila
Kaisa Väätäjä
Lempi Oinas
Arto Kouri
Eila Siltanen
Teuvo Päkkilä
Hilkka Mikkilä
Jukka Lappalainen
Seppo Matilainen
Markku Palosaari
Tuula Hautamäki
Sanna Sankala-Sivula

Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Haukipudas
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki, saapui 12:15
Oulunsalo
Yli-Ii
Sitoutumattomat
Sitoutumattomat
Sotaveteraanit
Ev.-lut.seurakunnat
Oulun kaupunki, Konsernipalvelut,
Kuntalaisvaikuttaminen
Oulun kaupunki, Konserniviestintä,
Hyvinvointipalvelut

Poissa:
Risto Örling
Kyösti Kekkonen
Maarit Niva
Vierailijat:
Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Ikäihmisten hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
Virpi Knuutinen, suunnittelija, Kehittäminen, Konsernipalvelut, Oulun kaupunki
Sihteeri:

Jorma Inkamo

Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki edesmenneen vanhusneuvoston jäsenen Aune Koistinahon
muistoksi.
Asiat:
§113 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen vanhustyön johtaja Anna Haverisen ja vanhusneuvoston
jäsenet tervetulleiksi.
§114 Kirjataan läsnäolijat
Kirjattiin.
§115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Todettiin.
§116 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
§117 Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6 / 2015 hyväksyminen.
Päätös: hyväksyttiin.
§118 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Ikäihmisten hyvinvointipalvelut,
Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
- Ikäihmisten palveluihin liittyviä ajankohtaisia asioita
- Kotihoidon kehittäminen
- Hyvinvointikeskusten suunnittelun eteneminen
- Esitys tilapäishoidon järjestämisestä Oulun kaupungissa
Ikäihmisten palveluihin liittyviä ajankohtaisia asioita:
- Kuusikkovertailut:
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttäneiden 75 vuotta täyttäneiden %-osuus
vastaavanikäisestä väestöstä Kuusikossa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu)
joulukuussa 2014 (ikävakioimaton ja ikävakioitu)
Oulun kaupungin antamat palvelut ovat kuusikkovertailun korkeimmat prosenteissa
kaikissa palvelumuodoissa:
- säännöllinen kotihoito + omaishoidon tuki= 21,3% vertailut 14,8 – 17,2%
- ympärivuorokautinen hoiva 31,2%, vertailut 21,9 – 27,3 %
- 85 vuotiaista 57% käyttää vanhuspalveluja
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti
Kuusikossa vuonna 2014 (ikävakioimaton ja ikävakioitu ):
- Oulu: ympärivuorokautinen hoiva 2735€ / asiakas, vertailut 1797 – 2626€
- lyhytaikaiset terveydenhuollon 7934€ / asiakas, vertailut 6149 – 8260€
Kotihoidon kehittäminen Oulussa:
Kotihoidon kehittämisen tavoitteet:
- parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta
- tuottavuus nousee
- työnjako läpinäkyvää ja tasapuolista
- parantaa työntekijöiden työhyvinvointia.
1. Kotona asumista tukevan teknologian hyödyntäminen
2. Mittarit - kotona asuvien määrä%
3. Kuntouttava kotihoito
- asiakkaiden aktiivisuus / omatoimisuus lisääntyy
- asiakkaan toimintakyvyn parantaminen
- asiakkaat ovat mukana arjen askareissa
4. Mittarit
- asiakastyytyväisyyskysely
- RAI-HC-toimintakykymittarit
- kotona asuvien määrä%
- asiakas osallistuu oman hoidon suunnitteluun (RAI)
5. Korihoidon toiminnanohjaus ja teknologian hyödyntäminen
- päivittäinen asiakastyönjako tehdään optimointiohjelmalla
- asiakastietojen reaaliaikainen kirjaaminen asiakkaan luona
- toimistolla tapahtuva työ vähenee
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6. Mittarit
- välitön asiakastyöaika h / kk / työntekijä
- kotihoidon tuntihinta
- suunniteltu palveluaika / toteutunut palveluaika
- 10% kotihoidon fyysisestä kotikäynneistä voidaan korvata teknologialla
7. Resurssipooli
- oikea määrä hoitajia oikeassa paikassa oikeaan aikaan
- pystytään vastaamaan paremmin kotihoidon asiakastarpeen vaihteluun
- vähentää lyhytaikaisten sijaisten tarvetta
8. Mittarit
- kunta 10-kysely
- sairauspoissaolo%
- sijaisuus%
Hyvinvointikeskusten suunnittelun eteneminen:
1. Asiakaslähtöisyys
2. Kuntalaisten palvelut tarpeen ja käytön mukaan:
- 90% tarvitsee kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja 0 – 2 kertaa vuodessa
- 10% moniammatillista palvelua, lisäksi 10% asiakkaista: nimetään vastuuhenkilöt ja
tehdään jokaiselle yksi yhteinen moniammatillinen hoito- ja palvelusuunnitelma
3. Hyvinvointikeskukset ja –pisteet:
- hyvinvointipalvelut siirtyy neljään hyvinvointialueeseen vuonna 2016
- hyvinvointikeskuksia on kuusi: Haukipudas, Tuira, Kiiminki, Myllyoja, Kontinkangas ja
Kaakkuri
Tilapäishoidon järjestäminen Oulun kaupungissa:
1. Tilapäishoitoa järjestetään sosiaalihuoltolain, omaishoitolain, kehitysvammalain ja
vammaispalvelulain perusteella.
2. Tilapäishoito käsitteenä sisältää:
 vuorohoidon
 omaishoidon tuen vapaan aikaisen hoidon
 muusta syystä tarvittavan lyhytaikaisjakson (esim. äkillinen tarve omaishoitajan
sairastuessa)
 lyhytaikaishoitona laitoksessa järjestettävän moniammatillisen arvioinnin ja
kuntoutuksen (kuntoutusosastohoito)
3. Tilapäishoidon järjestämistavat:
 sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito
-säännöllinen kuntouttava lyhytaikais- / tilapäishoito
-monialainen arviointi ja kuntoutus (jatkossa Kuntoutusosastohoito) (sosiaalihuoltolain
mukainen laitoshoito)
 tilapäishoito tehotetun palveluasumisen yksiköissä
 perhehoito
 palveluseteli
 Oulun kaupungilla on kaksi sosiaalipäivystyspaikkaa Venla-osastolla Intiön hoivalla
äkillisiä virka-ajan ulkopuolella tapahtuvia tilanteita varten
 Hiirosenkodin peruskorjauksen valmistumisen myötä tilapäishoitopaikkojen määrä
lisääntyy 30 paikkaa, tavoiteaikataulu huhtikuu 2016 mennessä
 tehdyllä suunnitelmalla tilapäishoitopaikkamäärä on yhteensä 128 paikkaa, joista 68
vuorohoitopaikkaa ja omaishoidon tuen vapaan aikaisen hoidon paikkaa ja 60
kuntoutusosastopaikkaa
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ikäihmisten tilapäishoidon hoitopäiviä kertyi vuonna 2014 yhteensä 30 054
hoitopäivää
 omaishoidon vapaan palveluseteleitä on myönnetty vuonna 20114 2359
 ikäihmisten omaishoitajista lakisääteistä vapaapäiväoikeutta käytti vuonna 2014 91%
 ikäihmisten tilapäishoidon kokonaiskustannukset vuodelle 2104 ovat laskelman
mukaan noin 4milj. euroa
Asiakkaat pääsevät säännölliseen vuorohoitoon vanhuspalvelulain edellyttämässä
määräajassa <90vrk. Keksimäärin odotusaika päätöksestä palvelun alkamiseen oli heinäjoulukuussa 2014 noin 80 päivää. Säännöllisen vuorohoidon palveluista on ollut puutetta
lähinnä kanta-Oulun alueella, jossa toukokuussa 2015 palvelua odotti30-40 asiakasta.
Ikäihmisten perhehoito on aloitettu kesällä 2014. Lyhytaikaisessa perhehoidossa on ollut
muutamia asiakkaita. Ikäihmisten tilapäishoidon järjestämistavoista perhehoito on
kunnan kannalta kustannuksiltaan edullisin.
Työryhmän esitys tilapäishoidon järjestämisestä:
Palveluverkko
- Ikäihmisten tilapäishoitoa järjestetään alueellisesti
- Haukiputaan hyvinvointikeskuksen alueella Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen
kokonaisuuden (Koivukoti, Hannankoti, Pihlajakoti ja Leppäkoti) osalta tehdään
suunnitelmien mukaan tarveselvitys (kaupunginhallitus 13.4.2015 § 156), jossa
huomioidaan myös sosiaalisen hyvinvoinnin mahdolliset tilatarpeet. Tarveselvityksessä
tulee huomioida myös tilapäishoito.
- Ikäihmisten tilapäishoito järjestetään pääasiassa sosiaalihuoltolain mukaisissa
laitoksissa (oma ja osto), omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja perhehoitona.
palvelurakenteen muutoksesta johtuen pitkäaikaislaitoshoidon paikkoja on vähennetty ja
vapautuvia paikkoja on otettu tilapäishoidon tarpeisiin.
- Suunnitelmien mukaan ikäihmisten kuntoutusosastohoitoon on suunniteltu 60 paikkaa.
Työryhmä ehdottaa, että näistä paikoista 15 paikkaa otetaan vuorohoidon ja muun
tarvittavan tilapäishoidon käyttöön.
- jos laitoshoidon yksiköille tulevaisuudessa löydetään muuta käyttöä tilapäishoidon sijaan,
korvataan tarve lisäämällä perhehoitoa. Jos perhehoidolla ei pystytä vastaamaan
ikäihmisten tilapäishoidon tarpeeseen, selvitetään tehostetun palveluasumisen yksikön
toimimista tilapäishoidon yksikkönä
-

Selvitetään, miten järjestetään haastavasti käyttäytyvien muistisairaiden
vuorohoito.
• Ikäihmisten, vammaisten ja alle 65-vuotiaiden muistisairaiden tilapäishoito hoidetaan
tällä hetkellä eri yksiköissä. Työryhmä esittää, että tulevaisuudessa selvitetään, millä
reunaehdoilla voidaan eri asiakasryhmien tilapäishoitoa järjestää samoissa tiloissa.
• Tilapäishoitoa järjestetään pääsääntöisesti yksiköissä, joissa ei ole
pitkäaikaisasukkaita.
• Nykyiset tilapäishoidon yksiköt arvioivat ja kehittävät toimintaansa ja
palvelukuvaustaan siten, että tilapäishoito selkeästi tukee asiakkaan yksilöllisistä
kotona pärjäämistä ja toimii osana asiakkaan palvelukokonaisuutta (mm. kotihoidon
ja tilapäishoidon yksikön yhteistyö ja yhteiset hoito- ja palvelusuunnitelmat).
• Omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi hoidettavan vastuutyöntekijä/ omatyöntekijä
huolehtii tarvittavat tukitoimet ja toimintamallit poikkeustilanteessa (esim.
omaisen sairastuminen)
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•

Ikäihmisten säännöllisen vuorohoidon pituus voi tarvittaessa olla kaksikin viikkoa.
Laaditaan kahden viikon vuorohoitojaksojen palveluun pääsykriteerit.

§119 Hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto kehittämis- ja hanketyön pohjaksi
Virpi Knuutinen, suunnittelija, Kehittäminen, Konsernipalvelut
Strateginen palvelujen suunnittelu perustuu tietoon, jota kunnalla on käytettävissä kuntalaisten
hyvinvoinnin muutoksista sekä palvelujärjestelmän kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin. Sähköistä
hyvinvointikertomustyökalua kehitetään osan tiedolla johtamisen toimintamallia ja –järjestelmää
sekä toiminnan ja talouden seurantaa.
Virpi Knuutinen esitteli Oulun Strategisen ohjausjärjestelmän, joka hyödyntää mm. alla olevia
tilastoja.
- Hyvinvoinnin lähteitä:
 Oulun kaupunkistrategia, kuntalaisten hyvinvointi: linjaukset >indikaattorit
 Palvelujen ohjausjärjestelmä
 Tilastokeskuksen tilastoja
 Sotkanet / ikääntyminen
www.sotkanet.fi
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietopalvelu, THL
www.thl.fi
 Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, ATH
www.terveytemme.fi/ath/tulokset
 Järjestökyselyt, otakantaa.fi
 Oulun kaupungin omat tiedot
§120 Palvelualueiden asiat
Ei ollut
§121 Vanhusneuvostojen yhteistyöseminaari 15.10.2015 klo 8:30-15:00
Seminaari pidettiin Keskustan seurakuntatalossa, Iso seurakuntasali, Isokatu 17, Oulu
Osallistujia oli yhteensä 100 viidestätoista (15) kunnasta.
Vanhusneuvoston kokouksessa 29.10.2015 (7 / 2015) todettiin seminaarin onnistuneeksi.
Seminaarin luennot ja ohjelma ovat luettavissa vanhusneuvoston kotisivuilta:
www.ouka.fi/oulu/vanhusneuvosto
§122 Lähetetyt kirjeet
25.08.2015 on lähetetty sähköinen kirje Ylikiimingin Eläkeliitto ry:n puheenjohtaja Anita Virkkula:
”Oulun kaupungin vanhusneuvosto pyytää teitä esittämään edesmenneen vanhusneuvoston
varsinaisen jäsenen Aune Koistinahon tilalle varsinaista edustajaa Oulun kaupungin
vanhusneuvostolle jäljellä olevalle toimikaudelle”.
§123 Kaupunginhallituksen päätös
Vanhusneuvoston varsinaisen jäsenen Edvin Mattilan varajäseneksi 05.10.2015 nimettiin
vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tuula Turunen.
§124 Osallistumiset
01.10.2015 Juuri-hanke
osallistujat: Antero Juntunen ja Ritva Mörönen
16.10.2015 Demokratiapäivä Oulu 10, katutaso:
vanhusneuvostoa esittelivät: Antero Juntunen, Ritva Tienari, ja sihteeri Jorma Inkamo
25.08.2015 Oulun Arkkitehtuuriohjelma
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osallistuja: Antero Juntunen
25.08.2015 Ikääntyminen Oulun Älykaupungissa
osallistuja: Kyösti Kekkonen
28.10.2015 Toimikuntien ja neuvostojen yhteiskokous
osallistujat: Antero Juntunen ja Jorma Inkamo
§125 Tiedoksi
Kutsu / Pasi Laukka
Toimikuntien ja neuvostojen puheenjohtajien ja sihteereiden yhteistapaaminen Oulu10,
neuvotteluhuone 156 klo 13:00-15:00
Palaverissa käydään läpi lyhyesti näkemykset toimikuntien ja neuvostojen tehtävästä ja
tarkoituksesta sekä mitä yhteisiä rajapintoja meillä on. Lisäksi mietimme ensi kevään koulutus- /
seminaaripäivän sisältöä ( esim. mistä tarvitaan lisää tietoa, mitä pitäisi kehittää).
Osallistujat:
Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö
Merja Niemelä, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori, (sihteeri)
Erwin Fischer, puheenjohtaja, maahanmuuttajaneuvosto
Riyanka Sood, sihteeri, maahanmuuttajaneuvosto
Antero Juntunen, puheenjohtaja, vanhusneuvosto
Jorma Inkamo, asiantuntijasihteeri, vanhusneuvosto
Katja Kuusela, asiantuntijasihteeri, vammaisneuvosto
Jari Laru, puheenjohtaja, lähidemokratiatoimikunta
Markku Eilola-Jokivirta, puheenjohtaja, tasa-arvotoimikunta
Seuraava kokous: pe 18.12.2015
§126 Muut asiat
Ei ollut
§127 Saapunut posti
Ei ollut
§128 Seuraava työvaliokunnan kokous
Päätös: työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa
§129 Seuraavat vanhusneuvoston kokoukset
Päätös: ke 25.11.2015 klo 12:00-14:30, Oulu 10, kokoushuone 142
- Päätös: joulukuun kokous pidetään ti 15.12.2015 klo 11:00-14:30, Oulu 10,
kokoushuone 142
§130 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:17

Antero Juntunen
puheenjohtaja
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