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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 5 / 2014
Aika:
Paikka:

04.09.2014, klo 14:15 - 16:20
Oulu 10, kokoushuone 142

Osallistujat: Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still
Oulu
Kyösti Kekkonen
Oulu
Raimo Kemppainen
Oulu
Aune Koistinaho
Oulu, saapui klo 14:21
Ritva Mörönen
Oulu
Ritva Tienari
Oulu, poistui klo 16:04
Risto Örling
Oulu
Edvin Mattila
Haukipudas
Kaisa Väätäjä
Haukipudas
Lempi Oinas
Kiiminki
Arto Kouri
Kiiminki, saapui klo 14:21
Ilkka Saarenpää
Oulunsalo, varajäsen, poistui klo 16:09
Teuvo Päkkilä
Yli-Ii
Hilkka Mikkilä
Sitoutumattomat
Jukka Lappalainen
Sitoutumattomat
Seppo Matilainen
Sotaveteraanit
Markku Palosaari
Ev.-lut.seurakunnat
Tuula Hautamäki
Oulun kaupunki, Kuntalaisvaikuttaminen, Yhteisötoiminta
Maarit Niva
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut
Sihteeri:
Jorma Inkamo
Poissa:
Paula Häppäri
Oulu
Eila Sltanen
Oulunsalo
Lea Ansamaa
Oulun kaupunki, Konsernipalvelut, Viestintä
Vierailijat: Riitta Antikainen
Oulun kaupunginsairaala, geriatrian ylilääkäri
Anneli Vesa-Kurtti
Oulun kaupunginsairaala, ylilääkäri
Käsiteltiin:
§85 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
§86 Kirjataan läsnäolijat
Kirjattiin
§87 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§88 Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin pienin lisäyksin.
§89 Edellisen kokouksen 4 / 2014 pöytäkirja hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 6 / 2014.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§90 Konsensuslausuman avaus 2014 / Vanhuuskuolema
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Riitta Antikainen, geriatrian ylilääkäri, Oulun kaupungin sairaala
Anneli Vesa-Kurtti, ylilääkäri, Oulun kaupungin sairaala
Konsensuslausuma ei ota kantaa yksittäisten potilaiden hoitoon, sillä hoitoratkaisut ovat
viimekädessä potilaan ja hoitavan henkilöstön välisiä päätöksiä.
Konsensuslausuma 2014 ottaa kantaa elämän loppumiseen pitkän iän jälkeen. Kohti parempaa
vanhuutta - pitkä ja hyvä vanhuus päättyy toivottavasti mahdollisimman usein hyvään kuolemaan.
Konsensuslausumassa vanhuuskuolemaa käsitellään monesta näkökulmasta – vanhuuskuoleman
käsitteestä aina vanhuksen kuolintoiveeseen.
Mitkä ovat kuolevan vanhuksen tarpeet ja oikeudet ?
- Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tulee turvata kuolevan vanhuksen laadukas
palliatiivinen ( palliatiiviselle eli oireen mukaisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista
kokonaisvaltaista hoitoa, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava vakava sairaus
aiheuttaa kärsimystä tai heikentää hänen elämänlaatua. Palliatiivisella hoidolla pyritään
lievittämään sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä kärsimystä
sekä vaalimaan potilaan ja hänen läheistensä elämänlaatua).
- Vanhuksia tulee rohkaista hoitotahdon ilmaisemiseen.
- Todettaessa potilas parantumattomasti sairaaksi aloitetaan palliatiivinen hoito.
- Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu oletetun kuoleman ajankohdan
välittömään läheisyyteen.
- Lääkäri tai hoitaja kertoo omaisille saattohoitoon siirrosta.
Halutessaan kuolla omaan kotiin, onko se mahdollista ?
- Kotiin on mahdollista saada saattohoito jos kotona on pätevä henkilö , joka seuraa potilaan
tilannetta ja on läsnä ympäri vuorokauden. Kaupunginsairaalan A2:n ammattihenkilökunta
voi käydä katsomassa potilasta. Potilaalla on myös mahdollisuus palata osasto A2:lle, jos
omaiselle tulee vaikea tilanne.
- Kotisairaanhoitaja voi käydä antamassa kipulääkkeet ja antibiootit.
Halutessaan kuolla palvelutalossa, onko se kuin omassa kodissa ?
- Palvelutalo on kuin oma koti, ympärivuorokautista hoitoa ei terveydenhuolto voi järjestää.
- Palvelutalosta ei voi siirtää enää toiseen hoitopaikkaan, sinne mahdollista saada
sairaalasängyt yms.
- Palvelutalossa asuva potilas saa samat palvelut kuin ns. omaan kotiin.
Miten iäkkään ihmisen elämää ja kuolemaa arvostetaan ?
- Vanhuuskuolema korkeassa iässä olisi mahdollista pitää onnistuneesta
hyvinvointiyhteiskunnasta.
- Vanhuksia hoitavilla yksiköillä tulee olla riittävät valmiudet, jotta kuolevan potilaan turhilta
siirroilta hoitopaikasta toiseen vältytään.
- Viihtyisä hoitoympäristö tukee vanhusten hyvää hoitoa.
- Yksilöllisyys, kulttuuritaustan ja vakaumuksen huomioiminen on osa kuolevan vanhuksen
arvostamista.
- Työyhteisön jokaisen jäsenen oikealla, ihmisarvoa kunnioittavalla asenteella on suuri
merkitys kuolevan vanhuksen hyvinvoinnissa.
Vanhuksen kuolintoive ja siihen vastaaminen.
- Kuolemasta täytyy puhua ja keskustella
- Vanhuksen kuolintoiveet täytyy kohdata ja niitä täytyy kuunnella.
- Läheisten tai vapaaehtoistyöntekijöiden osallistuminen saattohoitoon vähentää kuolevien
vanhusten yksinäisyyttä.
§91 Palvelualueiden asiat
Maarit Niva:
- Oulun kaupunginsairaalan potilasvastaanotossa on aloitettu sähköinen ilmoittautuminen.
- Tarkastuslautakunta on antanut huomautuksen palvelutakuusta ikäihmisten pääsystä
tehostettuun palveluasumiseen, liian pitkä odotusaika.
- Johtamismalli uudistuu.
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Väestön 1/10 osa käyttää hyvinvointipalveluiden määrärahat.
Koko Pohjois-Suomi tulee yhdeksi terveyspalvelualueeksi.
Ikäihmisten perhehoito on käynnistynyt
Rintamatunnuksen omaaville tulee kaikille palveluseteli, omaisten ja edunvalvojien tulisi
huolehtia, että veteraanit käyttävät palvelusetelit.
Hyvinvointipalvelut hallinnoi Aleksinkulman käyttöä.

§92 Seniorimessut 20.-21.09.2014 Ouluhalli
Työvaliokunta esittää kokouksen 21.08.2014 päätöksen messujen esittelijöiden nimeämisen ja
palkkioiden maksamisen vanhusneuvoston kokoukselle 04.09.2014.
”Päätös: Työvaliokunta esittää. että esittelijöiden määrän ja esitttelyaikataulun sihteeri organisoi
saatuaan kaupungin messuorganisaatiolta esittelypäivän ja -aikataulun. Työvaliokunta esittää, että
esittelijöille ja ainakin Jorma Inkamolle suoritetaan kokouspalkkio Oulun kaupungin
kokouspalkkiosäännön suuruinen korvaus messujärjestelyistä ja kokopäiväisestä esittelytyöstä”.
Päätös: Esittelijöiksi nimettiin Jorma Inkamo, Eila Siltanen, Kaisa Väätäjä ja Ritva Mörönen ja, että
jokaiselle suoritetaan kokouspalkkio Oulun kaupungin kokouspalkkiosäännön mukainen korvaus
kokopäisestä esittelytyöstä.
§93 Kaupunginhallituksen ja vanhusneuvoston laajennetun työvaliokunnan
keskustelutilaisuus ma 15.09.2014 klo 12:00-13:30 kaupungintalolla.
Työvaliokunnan kokouksen 21.08.2014 päätös: ” Työvaliokunta esittää mm. seuraavia asioita:
Lautakuntien ja johtokuntien esittelijöiden tulee ikääntyviä koskevissa asioissa kuulla
vanhusneuvostoa ja suunnitteluvaiheessa / vanhusneuvostolla tulee olla mahdollisuus esittää
mielipiteensä ikääntyviä koskevissa asioissa jo asian asianvalmisteluvaiheessa. Vanhusneuvostolla
tulee olla puheoikeus lautakunnissa ikääntyviä koskevissa asioissa. Miten kaupunki aikoo taata sen,
ettei vanhusten sosioekonominen asema vaikuta palvelujen saatavuuteen? Millaisilla
kaavaratkaisuilla kaupunki mahdollistaa eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten
asumisen samoilla asuinalueilla ? ”
Päätös: Hyväksyttiin asiat esitettäväksi kaupunginhallitukselle.
§94 Itsemäärääminen palveluissa – kuinka vahvistan, kuinka rajoitan ?
Koulutukseen ilmoitetut: Aune Koistinaho, Kaisa Väätäjä, Ritva Tienari, Kyösti Kekkonen, Arto Kouri,
Matti Still, Jukka Lappalainen, Tuula Hautamäki, Eila Siltanen, Markku Palosaari ja Jorma Inkamo.
Päätös: Pöytäkirja 4 / 2014 §79: Koulutuspalkkioita ja matkakustannuksia makseta.
HYTE-päivät, ”Pohjoisen ihmisen hyvä tulevaisuus”, 23.-24.9.2014 Hotelli-ravintola Lasaretti.
Työvaliokunnan kokouksen 21.8.2014 päätös: ”Työvaliokunta esittää, että koulutukseen osallistuvat
Jorma Inkamo ja Ritva Mörönen ja että koulutukseen osallistuville maksetaan koulutuspalkkiot.
Päätös: Koulutukseen osallistuvat Jorma Inkamo ja Ritva Mörönen ja että koultukseen osallistuville
maksetaan koulutuspalkkiot.
§95 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville: Taskila, Suolamännyntie 13.
Uki Lahtinen, kaavoitusarkkitehti, Oulun kaupunki, Ympäristö- ja Yhdyskuntapalvelut, esittää, että
asia esitettäisiin luonnosvaiheessa. Muutoksen tarkoitus on muuttaa asuinkorttelin asemakaava
palveluasuntojen ja hoivayksikön rakentamiseen.
Työvaliokunnan kokouksen 21.8.2014 päätös: ”Työvaliokunta esittää, että hyväksytään
kaavoitusarkkitehdin esitys”.
Päätös: Hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.
§96 Ikälain toimeenpanohankkeen koulutus ja tutustuminen Tampereen kaupungin
vanhusneuvoston työskentelyyn 10.-12.9.2014.
Vanhusneuvoston kokouksen 4 / 2014, 25.6.2014 §70 päätöksen mukaan tilaisuuksiin oallistuvat:
Maarit Niva, Antero Juntunen, Arto Kouri, Matti Still, ja Kaisa Väätäjä.
Työvaliokunnan kokouksen 21.8.2014 päätös: ” Työvaliokunta esittää, että osallistujille maksetaan
10.-129.2014 ajalta Oulun kaupungin matkustussäännön mukaiset päivärahat”.
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Päätös: Hyväksyttiin työvaliokunnan esitys, että osallistujille maksetaan 10.-12-9.2014 ajalta Oulun
kaupungin matkustussäännön mukaiset päivärahat, mikäli toimeenpanohanke ei maksa päivärahoja
kyseiseltä ajalta.
Ilkka Saarenpää poistui klo 16:09 ennen päätöstä.
§97 Oulun kaupungin vanhusneuvoston ja vanhustentaloyhdistysten yhteiskokous
25.09.2014.
Todettiin, että tilanne avoin.
Lempi Oinas poistui klo 16:12.
§98 Yli-Iin hyvivointipisteen suunnittelu / toteutus / Sirkku Kaltakari, palvelupäällikkö,
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kiimingin hyvinvointikeskus.
Työvaliokunnan kokouksen 2.8.2014 päätös: ” Työvaliokunta esittää, että vanhusneuvoston
kokoukselle, että vastataan seuraavasti:
”Vanhusneuvosto on kiinnostunut hyvinvointikeskusten ja – pisteiden suunnittelu- ja
kehittämistoiminnasta ja vastaisuudessa vanhusneuvosto haluaa kuulla tarkempaa tietoa niiden
suunnittelu- ja kehittämistoiminnasta”.
Päätös: Hyväksyttiin työvaliokunnan esitys ja sihteeri toimittaa vastineen osoitteeseen:
Palvelupäällikkö Sirkku Kaltakari, Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kiimingin hyvinvointikeskus.
§99 Tiedoksi
- Vanhusneuvoston toimintamenojen kirjaus / Arja Kuisma:
”Kustannukset menevät siltä vuodelta, milloin maksupäivä on”.
§100 Yhdenvertaisuuden muistio / Ritva Tienari / lähetetty sähköisenä vanhusneuvoston
jäsenille.
Vanhusneuvoston jäsenet voivat antaa kommentteja 15.9.2014 mennessä.
§101 Saapunut posti
”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina” julisteet saapuneet, sihteeri toimittaa ne pääkirjastoon
edelleen jaettavaksi sivukirjastoihin 22 kpl.
§102 Muut asiat
Ei ollut.
§103 Vanhusneuvoston seuraava kokous
Ti 21.10.2014 klo 12:00-14:30, Oulu 10, kokoushuone 142.
§104 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:20.
Oulussa 08.09.2014
Antero Juntunen
puheenjohtaja
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