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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 5 / 2016
Aika:
Paikka:

ke 25.05.2016 klo 12:00-14:50
Oulu 10, Torikatu 10, kokoushuone 142

Jäsenet
Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still, varapuheenjohtaja
Raimo Kemppainen
Paula Häppäri
Risto Örling
Ritva Mörönen
Kyösti Kekkonen
Maija Pitkänen
Edvin Mattila
Kaisa Väätäjä
Lempi Oinas
Arto Kouri
Eila Siltanen
Teuvo Päkkilä
Hilkka Mikkilä
Jukka Lappalainen
Seppo Matilainen
Markku Palosaari
Tuula Hautamäki
Sihteeri
Poissa
Vierailijat

Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Haukipudas, poistui klo 14:28
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki
Oulunsalo
Yli-Ii
Sitoutumattomat
Sitoutumattomat
Sotaveteraanit
Ev.-lut.seurakunnat, poistui klo 14:33
Oulun kaupunki, Kuntalaisvaikuttaminen,
Yhteisötoiminta

Jorma Inkamo
Ritva Tienari, ilm.
Maarit Niva, ilm.
Hanna Sankala-Sivula, ilm.
Terttu Turunen palvelupäällikkö, Oulun kaupunki, Tuiran hyvinvointikeskus,
Hyvinvointipalvelut
Toini Kärenlampi palvelupäällikkö, Oulun kaupunki, Sote, Merikosken hoiva
Siskomaija Pirilä kouluttaja-suunnittelija, Sote / lastensuojelu

§77 Kokouksen
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat ja vierailijat tervetulleiksi
§78 Kirjataan läsnäolijat
Kirjattiin
§79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin
§80 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin
§81 Edellisen kokouksen 4 / 2016 hyväksyminen
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Tiedoksi: työvaliokunnan 4 / 2016 muistio
Päätös: pöytäkirja 4 / 2016 hyväksyttiin
Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan muistio 4 / 2016
§82 Tuiran hyvinvointikeskuksen hankeselvitys / palvelupäällikkö Terttu Turunen ja
palvelupäällikkö Toini Kärenlampi
Terttu Turunen ja Toini Kärenlampi:
 Tiivistelmä: ”Tuiran hyvinvointikeskuksen hankeselvitys on valmistunut 31.3.2016.
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen pyytää hyvinvointilautakunnan lausunnon
hankeselvityksestä 30.04.2016 mennessä”.
 Vs. apulaiskaupunginjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto asetti 11.6.2015 §8 Tuiran
hyvinvointikeskuksen hankeselvitysryhmän, jonka tehtävänä oli laatia erillisinvestointien
hankeohjeen (KV 17.2.2014 §11) mukainen hankeselvitys Tuiran hyvinvointikeskuksen
perustamisesta. Tehtävässä tuli huomioida palvelumalli 2020:n, palvelujen
järjestämisohjelman ja hyvinvointipalvelujen käyttösuunnitelman linjaukset.
 Hyvinvointipalvelut siirtyivät huhtikuussa 2016 neljän hyvinvointialueen ja kuuden
hyvinvointikeskuksen malliin.
 Hyvinvointikeskusten kautta toteutetaan kuntalaisille kotona ja arkiympäristössä tapahtuva
tuki ja palvelut monitoimijaisesti kunnan eri sektoreiden, yksityisten palvelujen tuorrajien ja
kolmannen sektorin toimesta täydentäen monipuolisilla sähköisillä palveluilla.
 Työryhmän esitys:
 Tuirankartanon ikäihmisten laitoshoidon paikoista luovutaan kokonaan vaiheittain
 asukkaille järjestetään yksilöllisesti uusi palvelutarpeen mukainen paikka oman toiminnan
mm. Hiirosenkodin tai ostopalveluiden piiristä.
 Palveluyksikkö on henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaaseen / omaiseen, ja ohjaa
asiakkaita ja omaisia muutoksessa.
 Tuirankartanossa toimiva kuntouttava päivätoiminta siirretään Lassintalon tiloihin ja
Hiirosenkodin päivätoiminannan tiloihin.
 Muutoksilla mahdollistetaan Tuirankartanoon asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti
palveleva hyvinvointikeskus.
 Investoinnin kustannusarvio 6,5 M€ ja käyttötalouden säästö vuosittain 0,45M€.
 Aikataulu: muutostyöt aloitettaneen 2016 loppuun mennessä ja hanke valmistunee
kokonaisuudessaan syksyllä 2018.
Lausuntopyyntö: lausunto toimitettava Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnalle ja ositetaan
palvelupäällikkö Terttu Turuselle ositteella: terttu.turunen@ouka.fi, kirsti.ylitalokatajisto@ouka.fi
Päätös: työvaliokunta tekee tiedotteen Tuiran hyvinvointikeskuksen hankeselvityksestä nostamalla
esille kuntalain 410/215/27§ sekä maininnalla: ilmoitamme, ettei näin laaja-alaisesta asiasta voida
antaa lausuntoa vaaditulla aikataululla.
Perhehoidon toimintaohje / kouluttaja-suunnittelija Siskomaija Pirilä
Perhehoito ikäihmisille:
 Hoivan ja muun ympärivuorikautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan kodissa tai
ikäihmisen kodissa silloin, kun ikäohminen ei pärjää omassa kodissa yksin ja elämlaatu on
heikkoa tukipalveluista huolimatta
 Perhehoito tarjoaa samana pysyvät hoitajat sekä ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan
hoidon ja hoivan
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Koti ympäristönä tukee ikäihmisen toimintakykyä arjen toimiin ja tehtäviin osallistumisen
myötä
Muistisairauksia sairastavalle tai turvattomuutta ja yksinäisyyttä kokevalle korkean iän
saavuttaneelle ikäihmiselle perhehoito tarjoaa yhteisöllisyyttä ja kodinomaisuutta.
Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen tms. toimenpiteen jälkeen kuntouttava hoitona ennen
kotiutusta
Pääsääntöisesti yhden henkilön apua liikkumisessa tarvitsevalle eikä henkilö tarvitse
säännöllisesti apua öisin ja antaa muille yörauhan
Perhohoitoon tuleva ikäihminen tarvitsee pääsääntöisesti paljon apua ja hoitoa eikä tule enää
toimeen omassa kodissaan toimintakyvyn alentumisesta johtuen.
Palvelutarpeen tulee olla vähintään säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon asiakkaan
palvelutarve ( hyvinvointilautakunta § 24/28.2.2013 ”Ikäihmisten palvelujen harmonisointi ja
palveluun pääsykriteerit.”)
Perhehoito:
 pitkäaikaista yli 14 vrk/kk ja yli 3 kk kestävää
 tilapäistä alle 14 vrk /kk ja alle 3 kk kestävää. Jos tilapäinen perhehoito jatkuu yli 14
vrk/kk ja se jatkuu yli 3 kk, aiemmin tehty sopimus tarkistetaan.
 osavuorokautista, päiväsaikaan enintään 8h ja yöaikaan enintään 12h kestävää hoitoa.
Perhehoidon tulee sisältää vuorokausirytmin mukaiset ateriat.
Lyhytaikaista/tilapäistä perhehoitoa voidaan järjestää mm. omaishoitajan vapaan
järjestämiseksi.
Omaishoito / perhehoito
 Perhehoito voidaan järjestää hoidettavan kotona. Mikäli henkilön hoitajana hoidettavan
kotona toimii lapsi, vanhempi, avo- tai aviopuoliso, hoito on omaishoitoa.
 Mikäli hoidettava asuu perhehoitajan kotona, hoito katsotaan perhehoidoksi, vaikka
hoitajana toimisi oma aikuinen lapsi. Edellytyksenä on, että hoitajana toimivalla henkilöllä
on ennakkovalmennus suoritettuna ja hänet on hyväksytty kunnan perhehoitajaksi ja
ennen hoidon alkamista perhehoitaja asuu eri osoitteessa kuin hoidettava.
Sijaishoitaja
 Perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi kuntaa voi järjestää
tilapäishoidon.
Perhekodin lääkehoito
 STM on julkaissut ”Turvallinen lääkehoito” oppaan, jonka mukaan lääkehoito toteutetaan.
Perhekodin valvonta
- Hoidettavan sijoittaneen kunnan tehtävä on valvoa, että sijoitus perhehoitoon
toteutuu perhehoitolain 263/ 2015 mukaisesti (§22).
Perhehoidossa hoidettavien määrä
- Perhehoitolaki 7, 8 ja 9 §:t
- Perhehoitolain 1.7.2016: enintään seitsemän, jos hoitopaikassa asuu vähintään kaksi
hoitajaa, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset.
Toimeksiantosopimus
- Perhehoitolaki 9-11§:t
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset
- Kunnallinen eläkelaki
- Kulukorvaus: hoito ja ylläpito> Perhehoitolaki 262/20115
- Käynnistämiskorvaus> Perhehoitolaki 263/2015, maksetaan perhehoidossa olevaa
henkilöä kohden
Perhehoitajan asema
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Perhehoitolain mukaan perhehoitajalle tulee järjestää vapaata 1 arkipäivä
kalenterikuukautta kohden, jona on toiminut vähintään 14 vrk perhehoitajana,
muutosesitys : 2 vrk vapaata 1.7.2016 alkaen.
 Perhehoidon tuki
- Oulun kaupunki vastaa järjestettävästä lakisääteisestä ennakkovalmennuksesta,
työnohjauksesta sekä järjestää vuosittain täydennyskoulutusta.
Lausuntopyyntö: lausunto toimitettava kesäkuun loppuun mennessä hyvinvointilautakunnalle.
Päätös: työvaliokunta laatii lausunnon esitettäväksi vanhusneuvoston 6 / 2016 kokoukselle.
Oulun palvelupistemalliraportti on valmistunut 18.4.2016. Kaupunginjohtaja pyytää
raportista lausuntoa 30.6.2016 mennessä.
Asia: Oulun palvelumalli
Asianumero: oUKA/4082/00.01.02/2016
Päätös: työvaliokunta laatii lausunnon esitettäväksi vanhusneuvoston 6 / 2016 kokoukselle.
Lausunnossa tulee kirjata, asukastupien purku vaikeuttaa kotona-asumista, vaikka
kaupunkistrategian 2020 tahtotila on päinvastainen.
§83 Palvelualueiden asiat
Tuula Hautamäki, Oulun kaupunki, Konsernipalvelut
Aleksinkulman käyttövuorojen päätösehdotuksen ovat etenemässä.
§84 Tiedoksi
 Vantaan vanhuspalveluiden vierailu Oulussa 28.04.2016 klo 09:00-16:00
Vanhusneuvoston puheenjohtaja avasi tilaisuuden ja esitteli Oulun kaupungin vanhusneuvoston
toimintaa.
- Vantaan edustajia vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Timo Aronkytö ja 9 henkilöä.
Seuraavat luennot liitteinä:
- Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Timo Aronkytö: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon
vanhus- ja vammaispalvelut”
- Oulun kaupungin vanhustyön johtaja: ”Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Oulu kaupungissa”
- Kehittämiskoordinaattori Sirpa Saarela: ”Kotihoidon kehittäminen”
- Oulun kaupungin vanhusneuvostoa edustivat puheenjohtaja Antero Juntunen,
varapuheenjohtaja Matti Still, Kaisa Väätäjä ja sihteeri Jorma Inkamo
- Vierailu päättyi Intiön Hoivakodin tutustumiseen, jota esitteli palvelupäällikkö Toini
Kärenlampi
 Oulun kaupungin vanhusneuvoston laajennetun työvaliokunnan ja PPSHP:n hallituksen
puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen keskustelutilaisuus: Tulevaisuuden Sairaala OYS-2030
Aika: ke 04.05.2016 klo 10:00-13:00
Paikka: Von Bagh-koulutustila, Peltolantie 8 A6, Oulu
Osallistujat: Antero Juntunen, Matti Still, Kaisa Väätäjä, Eila Siltanen, Arto Kouri ja Teuvo
Päkkilä
Muistio lähetetty tiedoksi 04.05.2016 vanhusneuvoston jäsenille.
Edvin Mattila poistui klo 14:28
Markku Palosaari poistui klo 14:33
 Työvaliokunnan päätöksen 14.04.2016 mukaisesti sihteeri on tilannut päivitetyt
vanhusneuvoston esitteet ja roll-up.
§85 Osallistumiset
Koulutukset:
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Koulutus:
Vanhusneuvostopäivä Pohjois-Suomen yliopisto 20.05.2016 osallistui: Maija Pitkänen
Koulutus:
Virkeä Vanhuus-seminaari 19.05.2016 osallistuivat: Arto Kouri, Eila Siltanen ja Kaisa Väätäjä
Päätös: osallistujille maksetaan koulutuspalkkiot ja matkakorvaukset
§86 Muut asiat
Ei ollut
§87 Saapunut posti
Ei ollut
§88 Seuraava työvaliokunnan kokous
Päätös: työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ke 15.06.2016 klo 12:00-14:30, Oulu 10 kokoushuone
155.
§89 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50
Antero Juntunen
puheenjohtaja
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Jorma Inkamo
sihteeri

