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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 7/2013
Aika:
Paikka:

ke 27.11.2013 klo 13.00-16.10
Caritas-säätiö, kokoushuone, Kapellimestarinkatu 2, Oulu

Käsiteltävät asiat: Esityslista 7/2013
Osallistujat: Antero Juntunen, puheenjohtaja
Raimo Kemppainen
Oulu
Veikko Kettunen
Oulu
Matti Still
Oulu (poistui 15.25)
Ritva Tienari
Oulu
Ritva Mörönen
Oulu
Kyösti Kekkonen
Oulu
Aune Koistinaho
Oulu (poistui 16.05)
Kaisa Väätäjä
Haukipudas
Lempi Oinas
Kiiminki
Arto Kouri
Kiiminki (saapui 13.35)
Eila Siltanen
Oulunsalo
Teuvo Päkkilä
Yli-Ii
Hilkka Mikkilä
Sitoutumattomat (saapui 13.35)
Jukka Lappalainen
Sitoutumattomat
Seppo Matilainen
Sotaveteraanit
Markku Palosaari
Ev.-lut.srk
Maarit Niva
Ouka, Hyvinvointipalvelut
Poissa:

Risto Örling
Paula Häppäri
Edvin Mattila

Oulu
Oulu
Haukipudas

Vierailijat:

Ulla Rasvala
Caritas-säätiö, yhteysjohtaja
Sinikka Lotvonen
Caritas-säätiö, vanhuspalvelupäällikkö
Suvi Penttilä-Sirkka
Ouka, Hyvinvointipalvelut
Anu Tuominen
Ouka, Hyvinvointipalvelut
Anna-Maija Saastamoinen Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Hilkka Huusko
Ouka, Hyvinvointipalvelut

Käsiteltiin:
§105 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
§106 Kirjataan läsnäolijat
Kirjattiin
§107 Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§108 Työjärjestyksen hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
§109 Caritas-säätiön esittely / Ulla Rasvala / Sinikka Lotvonen
Caritas-säätiö tarjoaa tehostettua palveluasumista palvelukodeissaan:
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- Palvelukoti Kannelkoti, Caritas-Kodissa
- Palvelukoti Kairos-Koti, Kaaukovainiolla
- Palvelukoti Annansilmä, Caritas-Kylässsä
- Palvelukoti Willa Lupiini, Kempeleessä
Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Palvelukodin
asukkaaksi voi hakeutua palvelusetelillä tai yksityisasiakkaana.
Palvelukodissa jokaisella on oma huone, joka kalustetaan omilla huonekaluilla ja rakkailla esineillä.
Palvelut suunnitellaan jokaisen asukkaan tarpeiden mukaisesti. Niitä voivat olla kotihoito, lääkehoito,
kauppapalvelut sekä turvapuhelin- ja ateriapalvelut. Turvarannekkeen avulla asukas saa tarvittaessa
apua myös yöaikaa. Kokenut ja vanhustyöhön erikoistunut henkilökunta on paikalla kaikkina
aikoina.
Asukkaille järjestetään päivittäin ohjattua kuntouttavaa toimintaa ja asukkailla on käytössä kaikki
Caritaksen tarjoamat palvelut, kuten fysioterapia ja yksityislääkäripalvelut. Asukkaiden
ateripalveluista vastaa Caritaksen oma ravintola. Palvelut ovat pääsääntöisesti maksullisia.
Caritas- säätiö on Oulun kaupungin hyväksymä palveluseteliyrittäjä.
§110 Edellisen kokouksen 6/2013 pöytäkirja hyväksyminen.
Pöytäkirja on lähetetty osallistujille sähköisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vanhusneuvoston muistio 19.11.2013 on lähetetty sähköisesti.
§111 Avaus-hankkeen esittely / Anu Tuominen / Suvi Penttilä-Sirkka
Avaushankkeessa kehitetään tulevaisuuden palvelujärjestelmää, jossa kuntalaislähtöinen
toimintakulttuuri tulee osaksi kaikkia palveluja, joita tuottavat julkinen sektori ja yksityiset
palvelujen tuottajat, lisäksi kolmannella sektorilla on toimintoja palvelujen tueksi.
Tavoitteena on löytää innovaatioita, jotka auttavat kuntalaisten arjessa pärjäämistä ja tukevat omaa
vastuunottoa.
Kuntalainen saa käyttöönsä omaan hyvinvointiin ja toimintakykyynsä liittyvät tiedot sekä työkaluja
ja tukea oman hyvinvointinsa ja omaehtoisen ja tavoitteellisen terveyden ja toimintakyvyn
ylläpitoon ja edistämiseen.
Avaushankkeessa tulevaisuuden palvelujärjestelmää rakennetaan palvelutarjotinta, johon kootaan
yksityisen-, kolmannen, ja julkisen sektorin palvelujentuottajat.
Avaus-hankkeen palvelutarjotin kehitetään ensimmäisenä ikäihmisille, jotka eivät vielä ole
säännöllisen kotihoidon piirissä, mutta heillä on satunnaisia tai suunniteltuja käyntejä kunnallisissa
terveyspalveluissa. Ikäihmisellä tarkoitetaan 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Vuonna 2011 uuden
Oulun alueella oli 65 täyttäneitä henkilöitä 23 848, 12,7 % väestöstä. Vuonna 2010 uuden Oulun
alueen 75 vuotta täyttäneistä asui kotona 90,8%. Omaishoidon tukea sai kotona asuvista 75vuotiaista 8,0% vuonna 2010. Toimintakyvyn ylläpito on kotona selviytymisen edellytys ja siinä
tarvitaan hyvinvointipalvelujen rinnalla myös keveämpiä palveluja.
Palvelutarjotin tarjoaa kuntalaisille palveluja yli organisaatioiden.
Avaus-hankkeen tavoitteena on varmistaa hyvinvoinnin edellytykset ja laadukkaat palvelut, kun
resursseja on tulevaisuudessa vähemmän.
Keskustelussa esitettiin, että vanhusneuvoston tulisi olla jäsenenä avaus-hankkeen
kehitysryhmässä.
§112 Ihimisen lähelle-projekti ja Vaihtopuoti-projekti / Anna-Maija Saastamoinen
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset on käynnistänyt maaliskuussa 2012 Ray:n rahoittaman
Ihimisen lähelle-projektin. Tavoitteena projektissa perustaa omaishoidon alueellisia tukipisteitä
lähelle omaishoitajia. Tukipisteissä voidaan tarjota alueilla asuvien omaishoitoperheiden tarpeiden
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mukaan esimerkiksi tietoa omaishoitajuuteen liittyvistä asioista, vertaistukea, apua akuuttiin
tilanteeseen, virkistystoimintaa, parkkitoimintaa, puhelinrinkitoimintaa, puhelinkummitoimintaa sekä
asiantuntija-apua. Lähtökohtana on omaishoitajien oma aktiivisuus ja 0sallistuminen.
Tavoitteena on vaikuttaa siihen, että omaishoitajat saisivat ensitietoa mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa omaishoitajuutta. Tarkoituksena on kouluttaa toisia omaishoitajia ensitiedon antajiksi.
Omaishoitajan saadessa usealta taholta tietoa, tukea ja tarvitsemiaan palveluita, hän pystyy
jakamaan voimiaan aiempaa paremmin.
Projektin toiminta-alueena ovat Oulun kaupunki, (Rajakylä,-Herukka, ja Pateniemi-alue), Yli-Ii,
Ylikiiminki ja Kiiminki sekä lisäksi Pudasjärvi. Projektia toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Vaihtopuoti-projekti 2012-2016
Monet auttavat tai pitävät huolta etäältä läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta
erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. He hoitavat läheisensä
asioita puhelimen ja etäteknologian avulla. Vuonna 2010 Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset
yhdistyksessä valmistuneen tutkimuksen mukaan heitä on Suomessa noin 65 000 henkeä.
Etäomaishoitaja voi olla läheisensä lapsi, isä, äiti, sisar tai veli, muu sukulainen, ystävä tai naapuri.
Vaihtopuoti-projekti pohjautuu em. tutkimuksen esille tuomiin käytännön tarpeisiin, joita ovat
jatkuvan huolen hälventäminen ja jaksamisen tukeminen.
Projektin tavoitteena on löytää etäomaishoitajia ja etähoidettavia, joista etäomaishoitajat pitävät
huolta sekä vaihtoauttajia. Vaihtoavun turvallisen ja luotettava toiminnan välittämiseksi luodaan
netissä toimiva Vaihtopuoti, jossa voi vaihtaa ja saada vuoroja etäomaishoitotilanteen mukaan.
Vaihtopuoti on nettiin rakennettava aikapuoti, jonka kautta etäomaishoitaja voi etsiä
etähoidettavalleen luotettavaa paikallista apua. Puotiin rekisteröityvät vaihtoauttajat ja
etäomaishoitajat.
§113 Mielenterveys- ja päihdestrategia Oulun kaupungille / Hilkka Huusko,
Ouka/Hyvinvointipalvelut
Hilkka Huusko esitteli strategin, joka pohjautuu jo tehtyihin selvityksiin:
- nykytilan kartoitus on tehty: Uuden Oulun mielenterveys- ja päihde-palveluselvitys (Hätönen &
Nordling 2012)
- seudullinen päihdepalvelusuunnitelma 2006
- valtakunnalliset: Mielen teko 2004
- Kansallinen mielenterveys ja päihdesuunnitelma 2009-2015 Kehittyviä käytäntöjä 2011
- Oulun palvelujen järjestämisohjelma 2013
- prosessien ikäryhmittäisiä painopistealueita
- toimialakohtaisia toteuttamislinjauksia
Yhteistyötahoja kuullaan:
- yksityisten toimijoiden
- vammais,- vanhus,- mielenterveys- ja päihdeneuvostot
- hankkeet (Esko)
Vanhusneuvostoa kuultiin ke 27.11.2013, jossa tuli jäsenten taholta lähes kaksikymmentä esitystä
päihdeongelman hoitoon ja varhaiseen toteamiseen.
Esitettiin: mm. hyvinvointipisteen kyky havaita ja tarttua ongelmaan, yksinäisyys ja päihdeongelmat
esiin, matalankynnyksen palvelu, johon on helppo hakeutua ja riittävä hajautus. Heikot
liikenneyhteydet lisäävät yksinäisyyttä, josta seurauksena helposti runsas päihteidenkäyttö.
Hilkka Huusko kokoaa aineiston yhtenäiseksi suunnitelmaksi jonka tavoitteena on ehkäisy,
varhainen ongelman tunnistaminen ja mahdollisimman nopeasti saada asiakas raskaasta (kalliista)
hoidosta kevyeen hoitoon sekä selviytymään omatoimisesti kotona-asumiseen, jossa mukana olisi
vertaistyökalut; kerhot yms.
§114 Koulutukset
”Koko kaupunki ikäihmisen asialla”
Paikka: Oulun Musiikkikeskus, Tulinbergin sali
Aika: klo 8.00-16.00
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Työvaliokunnan esitys:
Koulutukseen osallistuvat:
Eila Siltanen
Raimo Kemppainen
Jukka Lappalainen
Kaisa Väätäjä
Matti Still
Arto Kouri
Kyösti Kekkonen, luopuu koulutuspalkkiosta
Päätös: Hyväksyttiin koulutus ja koulutukseen osallistuneet.
”Vanhuspalvelulain toimeenpanon aluekierros”/ AVI Pohjois-Suomi
Työvaliokunnan esitys:
Osallistujat:
Antero Juntunen
Lempi Oinas
Matti Still
Aune Koistinaho
Ritva Tienari
Eila Siltanen
Kyösti Kekkonen, ilmoitti luopuvansa koulutuspalkkiosta
Kaisa Väätäjä
Markku Palosaari
Ritva Mörönen
Jorma Inkamo
Raimo Kemppainen
Jukka Lappalainen
Päätös: Koulutus ja koulutukseen osallistujat hyväksyttiin koulutukseen.
§115 Toimintosääntö 2§ tehtävät:
Kutsua vanhusjärjestöjen edustajat päättäminään aikoina yhteistyötilaisuuteen, jossa
raportoidaan mm. ikäihmisten neuvoston toiminasta.
Työvaliokunta esittää, että kokous pidetään vuonna 2014.
Päätös: Esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että Eläkeläistyön neuvottelukunta ja vanhusneuvosto
suorittavat kutsun yhteistyötilaisuuteen.
§116 Oulun ikäihmisille uutta perhehoitoa
Työvaliokunnan esitys: Maarit Niva/Hyvinvointipalvelut kutsutaan johonkin vanhusneuvoston
kokoukseen esittelemään asian. Vanhusneuvosto haluaa perehtyä asiaan ja olla kehittelyssä
mukana.
Päätös: Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin.
§117 Yhdenvertaisuustoimikunta / Ritva Tienari
Seuraava kokous 23.01.2013 ja siihen mennessä pitää jokaisen omalta sektoriltaan selvittää
seuraavat seikat:
1. Mitä toimintoja edistämiseksi on jo olemassa ?
2. Mitä kehittämisalueita löytyy ?
3. Millaisilla toimenpiteillä yhdenvertaisuutta aiotaan edistää ?
Kaikkien mukana olevien tahojen kirjalliset vastaukset kerätään yhteen. Tavoitteena on saada
aikaan yhdenvertaisuussuunnitelma. Työskentelyä suunnitelman aikaansaamiseksi on tammihuhtikuu 2014, aineisto kootaan yhtenäiseksi suunnitelmaksi syksyllä 2014 ja suunnitelman on
määrä olla valmiina joulukuussa 2014.
Ritva Tienari esittää, että vanhusneuvostossa yhdessä pohditaan vastauksia yllä oleviin
kysymyksiin. Asia tulisi ensin valmistella vanhusneuvoston kokoukseen pienemmässä ryhmässä
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(työvaliokunta tai ensin pj. ja siht. yhdessä minun kanssani) ja sitten täydentää
vanhusneuvoston kokouksessa.
Päätös: Asia siirretään työvaliokunnalle.
§118 Tampereen kaupungin vanhusneuvoston toimintamallin esittely / esittelijäsihteeri
Kirsi Nurmio Tampereen kaupunki / Maarit Niva / Ouka / Hyvinvointipalvelut
Työvaliokunnan esitys: tilaisuuteen osallistuu työvaliokunta ja jokaisesta uudesta kaupunginosasta
yksi edustaja.
Päätös: sihteeri kutsuu työvaliokunnan ja uusista kaupunginosista:
- Kiiminki, Lempi Oinas
- Oulunsalo, Eila Siltanen
- Yli-Ii, Teuvo Päkkilä
- Haukipudas, Kaisa Väätäjä
Sihteeri kutsuu toimintamallin esittelyyn kaupunginhallituksen ja hyvinvointilautakunnan edustajan.
§119 Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Työvaliokunnan kokous pidetään ma 9.12.2013
Aika: klo 13.00-15.00
Paikka: Oulu 10, kokoushuone 155
§120 Palveluasumisen hankkeet ja prosessit, miten Oulu on mukana.
Kokous pidetään pe 20.12.2013 klo 8.00 alkaen, Ympäristötalo, Solistinkatu 2, Oulu, Siltakokoushuone. Osallistujat: Hyvinvointipalvelut, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.
Työvaliokunnan esitys: tilaisuuteen osallistuu työvaliokunta ja jokaisesta uudesta kaupunginoasta
yksi edustaja.
Päätös: sihteeri kutsuu tilaisuuteen työvaliokunnan ja uusista kaupunginosista:
- Kiiminki, Arto Kouri
- Oulunsalo, Eila Siltanen
- Yli-Ii, Teuvo Päkkilä
- Haukipudas, Kaisa Väätäjä
§121 Tiedoksi
Esko-juhlaseminaari, 22.11.2013, Lasaretti, Oulu klo 8.30-15.00
- Antero Juntunen osallistui
- Kotisairaalan kilpailuttaminen, hankintapäätös: Hyvinvointilautakunta, pöytäkirja 16.12.2013
§133
- Ikäihmisten perhehoidon aloittaminen Oulussa (Maarit Niva esittelee asian jossain
vanhusneuvoston kokouksessa)
- Yhdenvertaisuuslaki, uusi tulossa
§122
-

Saapunut posti
Kuurosokeat ja kuurojen liitto, kiitoskirje, edelleen toimitettu yhteisöpäällikkö Pasi Laukalle.
Vapaaehtoisten päivän juhla
Hissi Esteetön Suomi 27.11.2013

§123 Muut asiat
Esitettiin, että tulisi selvittää joiltakin asiantuntijoilta välkkyvien tienvarsimainostaulujen näkökykyyn
vaikuttavia haittoja ja mahdollisesti sen jälkeen ottaa kantaa ko. asiaan
§124 Seuraava kokous
Päätös: seuraava kokous pidetään 11.12.2013
Aika: klo 13.00-15.30
Paikka: Oulu 10, Torikatu 10, kokoushuone 142
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§125 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.10

Antero Juntunen
puheenjohtaja
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Jorma Inkamo
sihteeri
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