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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 9 / 2016
Aika:
Paikka:

to 27.10.2016 klo 12:00-14:40
Torikatu 10, Oulu 10, kokoushuone 142

Osallistujat
Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still, varapuheenjohtaja
Raimo Kemppainen
Ritva Tienari
Risto Örling
Kyösti Kekkonen
Maija Pitkänen
Edvin Mattila
Kaisa Väätäjä
Lempi Oinas
Arto Kouri
Teuvo Päkkilä
Hilkka Mikkilä
Jukka Lappalainen
Seppo Matilainen
Maarit Niva
Sihteeri
Poissa

Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Haukipudas
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki
Yli-Ii
Sitoutumattomat
Sitoutumattomat
Sotaveteraanit
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut/
tilaajatoiminta

Jorma Inkamo
Paula Häppäri, ei ilm.
Ritvaa Mörönen, ei ilm.
Eila Siltanen, ilm.
Markku Palosaari, ilm.
Tuula Hautamäki, ilm.
Hanna Sankala-Sivula, ilm.

Vierailijat
Toini Kärenlampi, palvelupäällikkö, Sote / Merikosken hyvinvointipalvelut
Terttu Turunen, palvelupäällikkö, Tuiran hyvinvointikeskus, Hyvinvointipalvelut
Nina Kinnunen, palvelupäällikkö, Haukiputaan hyvinvointikeskus
Päivi Meriläinen, palveluesimies Haukiputaan hyvinvointipalvelut
Asiat
§144 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat ja vierailijat tevetulleiksi.
§145 Kirjataan läsnäolijat
Kirjattiin
§146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin
§147 Edellisen kokouksen 8 / 2016 pöytäkirja hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 8 / 2016
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Päätös: pöytäkirja hyväksyttiin
Merkitään tiedoksi työvaliokunnan muistio
§148 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin pienin lisäyksin
§149 Tuiran kartanon osastojen muutokset / Toini Kärenlampi, palvelupäällikkö
Tausta: tavoitteena on laitospaikkojen vähentäminen ja tehostetun palveluasumisen lisääminen
tukee valtakunnallisen laatusuosituksen mukaista ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon
rakennemuutosta. Ikäihmisten pitkäaikaisten laitoshoidon tarve on vähentynyt.
Valtuusto hyväksyi 12.09.2016 Tuiran hyvinvointikeskuksen hankeselvityksen.
Esitys ja muutoksen vaikutukset:
- Ainolakodin ja Väinöläkodin hoivahoidon (pitkäaikaishoidon) asiakkaat siirtyvät Oulun
kaupungin muihin hoivahoidon yksikköihin asteittain helmikuun 2017 loppuun mennessä.
-

Rajakylän hoivan väistötarve päättyy Hiirosenkodin E9:llä helmikuussa
2017
Kielokodin 15 vuorohoitopaikkaa siirtyvät Hiirosenkodin E9-osaston tiloihin helmikuussa
2017.
Palvelukotipaikkaa odottavat asiakkaat siirtyvät tarkoituksenmukaisiin palvelupaikkoihin
asteittain helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Maaliskuusta 2017 palvelukotipaikkaa jonottavat hoidetaan Hiirosenkodissa, E9:n tiloissa.
Vaikutukset asiakkaisiin:
• Asiakkaat saavat tarkoituksenmukaisen palvelupaikan
• Asukkaat ja omaiset ovat esittäneet toiveen tulevasta hoivahoidon yksiköstä (Omaistenilta
5.10.2016)
• Palveluohjausyksikkö ohjaa asukkaat vapautuviin paikkoihin
• Hiirosenkodin hoivahoidon osastojen koko kasvaa, muissa hoivakodeissa voi asiakaspaikat
tilapäisesti nousta
• Kahden hengen huoneet hoivaosastolla tulevat tilapäisesti lisääntymään.
• Tiedotetaan Avia kahdenhengen huoneiden käyttöönotosta tilapäisesti
• Pitkäaikaishoidosta vähenee 41 laitospaikkaa asteittain vuoden 2017 loppuun mennessä
Vaikutukset henkilöstöön:
• Vakituiset työntekijät siirtyvät kuulemismenettelyjen jälkeen ikäihmisten
vastuualueen/hyvinvointipalvelujen tehtäviin
• Käytännössä vähennys tehdään määräaikaisista/sijaistyövoimasta
• Henkilökunnan määrä suhteutetaan osastojen asiakaspaikkojen määrään (hoitajamitoitus
perushoivilla (0,55 ja vuorohoidossa 0,61)
Kaupungin omat laitospaikat
Syyskuu 2016
Joulukuu 2017
Kaupungin omat paikat 340
299
Kuntoutuspaikat
28
28
Lyhytaikais / vuorohoi- 47
47
topaikat
Yhteensä
415
374
Muutoksen vaikutukset
 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä on noin 62€ halvempi kuin laitoshoidon hoitopäivä
(kaupungin maksuosuus)
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31 paikan korvaaminen tehostetun palveluasumisen paikoilla ja 10, paikan lakkauttaminen
tuo noin 1,3 M€ säästön vuosittain käyttötalousmenoihin.
Päätös: merkitään tiedoksi
§150 Haukiputaan tehostetun palveluasumisen selvitys / Nina Kinnunen ja Päivi
Meriläinen
 perustuu Haukiputaan hyvinvointikeskuksen hankeselvitykseen KH 13.4.2015 § 156
yhteydessä todettuihin jatkoselvitettäviin asioihin -> ”Ikäihmisten tehostetun
palveluasumisen kokonaisuus, jossa huomioidaan myös sosiaalisen hyvinvoinnin mahdolliset
tilatarpeet ja toiminnan muutokset”
 Ikäihmisten hyvinvointi / Päivi Meriläinen, palveluesimies / asumispalvelut ja yöhoito /
henkilömäärä 47
 Ikäihmisten hyvinvointi / Miiamaria Kuokkanen, palveluesimies / kotihoito ja päivätoiminta
/henkilömäärä 30
Tehostetun palveluasumisen paikat
Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen paikat Haukiputaalla:
• 62 kaupungin omaa tehostetun palveluasumisen paikkaa (Koivukoti 12 paikkaa, Leppäkoti 5
paikkaa, Pihlajakoti 10 paikkaa, Kultasimppu 23 paikkaa ja Hannankoti 12 paikkaa
(vuorohoitoyksikkö)
• Koivukodin ja Leppäkodin pihapiirissä on myös ikäihmisille tarkoitettu neljän huoneiston
vuokra rivitalo Tuomikoti
• lisäksi yksityinen 30 paikkainen ikäihmisille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö,
joka tuottaa palvelut palvelusetelillä (Esper)
Työryhmän esitys
•
•

•

keskitetty ratkaisu Simppulanmäen alueelle
nykyinen Hannankoti siirtyisi Simppulanmäelle Pihlajakodin tiloihin
– lyhytaikaishoitoa olisi mahdollisuus järjestää tehokkaammin, koska paikkalukua
voitaisiin lisätä
– alueelle saataisiin ns. joustavat paikat, sosiaalipäivystyspaikka sekä kotihoidon
päivystyspaikka.
– fyysinen läheisyys helpottaa eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä
(päivätoiminta, hyvinvointikeskus)
Hannankotiin perustettaisiin tehostetun palveluasumisen yksikkö kehitysvammaisille
Revonkoti. Tämä olisi luonteva ratkaisu jo olemassa oleviin Onni- ja Ilonakodin yhteyteen,
jotka ovat myös kehitysvammayksiköitä

Leppä- ja Koivukodin toiminta lakkaisi tehostettuna palveluasumisena
– ikäihmisten vuokra asuntoja, erilaisia toimintamalleja, yhteisöllinen asuminen
– Kustannusrakenteen keventyminen
Tarveselvityksen tuomat henkilöstövaikutukset sekä toiminnalliset muutokset
•

•

•

Tarveselvitys koskee yhteensä 27 hoitajaa (Pihlajakoti 7 hoitajaa, Koivu- ja Leppäkoti 12
hoitajaa, Hannankoti 8 hoitajaa).
Loppuvuodesta 2016 järjestetään omaisten ja asukkaiden kuulemistilaisuus sekä henkilöstön
kuulemistilaisuus yhdessä henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja ammattijärjestöjen kanssa.
Tiedottaminen on avointa.
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•

Henkilöstömuutosprosessi etenee yhteistyössä esimiesten ja henkilöstön välillä. Henkilöstölle
järjestetään tarvittaessa työnohjausta. Muutosprosessissa tukena toimivat myös
työterveyshuolto ja työsuojelu.

1. Vaihe





Hannankodin toiminta siirtyy vuoden 2017 aikana Pihlajakotiin toiseen kerrokseen.
Pihlajakodin pitkäaikaisasukkaiden määrä vähennetään asteittain niin, että Pihlajakodin
toiminta loppuu arvioidusti vuoden 2018 aikana. Asukkaiden ja omaisten kanssa neuvotellaan
sopivimmasta hoitopaikasta.
Hannankodin tiloihin perustetaan kehitysvammahuollon yksikkö Revonkoti.
1 vaiheessa muutos koskee kahdeksaa Hannankodin hoitajaa. Henkilöstöratkaisut
tapahtuvat eläköitymisten, uudelleen sijoitusten kautta

2.Vaihe


Koivu- ja Leppäkodin toiminta lakkaa tehostettua palveluasumista antavana yksikkönä
vuoden 2018 loppuu mennessä. Asukkaiden ja omaisten kanssa neuvotellaan sopivammasta
hoitopaikasta. Asunnot muutetaan ikäihmisten vuokra-asunnoiksi, jonne tarvittavat palvelut
annetaan kotihoidon toimesta.
 Muutos koskee 12 Koivu- ja Leppäkodin hoitajaa. Henkilöstöratkaisut tapahtuvat
eläköitymisten ja uudelleensijoitusten kautta.
Päätös: merkitään tiedoksi
§151 Tuirankartanon Helmerin päivätoiminnan siirtyminen Lassintaloon,
Seniorikeskuksen ja Helmerin yhdistyminen / Terttu Turunen palvelupäällikkö / Tuiran
hyvinvointikeskus
Kaupunginvaltuusto on tehnyt 12.09.2016 kokouksessaan päätöksen Tuiran hyvinvointikeskuksen
hankkeen toteuttamisesta. Päätös sisältää Helmierin päivätoiminnan siirtymisen Lassintaloon ja
Seniorikeskuksen ja Helmierin toiminnallisen yhdistymisen samoihin tiloihin.
Kuntouttava päivätoiminta on suunnattu ikääntyneille oululaisille, joiden fyysinen, psyykkinen
toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua ja jotka eivät jaksa tai pysty käymään muissa kodin
ulkopuolissa toiminnoissa.
Asiakkailla on yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja yksilölliset kunto-ohjelmat tasapainon ja
lihaskunnon vahvistamiseksi.
Asiakkailla on mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta terveytensä ja sairauksia koskevissa
asioissa sekä ohjausta terveyspalveluihin.
Lassintalon seniorikeskuksen toiminta on suunnattu 65 vuotta täyttäneille kotona asuville oululaisille
ikäihmisille.
Toiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja toimintakykyä sekä lisätä psyykkistä
hyvinvointia.
Helmerin kuntouttava päivätoiminta siirtyy Lassintalon Seniorikeskuksen tiloihin helmikuussa 2017.
§152 Aloite
Osallistuminen PoPSTer-hanke / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana
tulevaisuuden maakuntaa.
Päätös: lähetetään aloite osoitteella: selvitysmies Hannu Leskinen, hannu.leskinen@ppshp.fi , Risto
Örling varsinainen jäsen ja varalle Ritva Tienari
§153 Palvelualueiden asiat
Palvelupistetyöryhmä
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Esitys palvelupistemallin muutoksista perustuu neljään konseptiin:
- Oulu10-palvelut
- Yhteisötalot
- Kuntalaisten olohuoneet
- Hyvinvointipisteet
Oulu10-esitys
• keskeinen matalan kynnyksen monialaista ohjausta ja neuvontaa toteuttava taho Oulun
kaupungissa.

•
•
•

•

Asiointi- ja ohjauspalveluita esitetään toteutettavan jatkossa neljästä laajan palvelun
alueellisesta palvelupisteestä Keskusta Torikatu 10, Haukiputaan aluekirjasto,
Kiimingin Syke-talo, Oulunsalon Kapteeni aluekirjasto, joihin kootaan sisältöosaamista
kaupungin eri palveluista.
Edelleen jatkaisivat myös Ylikiimingin ja Yli-Iin Oulu10-palvelupisteet, jotka toimisivat
hyvinvointipisteiden yhteydessä.
Yhdellä asiointikerralla kuntalainen voi hoitaa useamman asian saaden monialaista
neuvontaa ja ohjausta sekä kaupungin omista, järjestöjen että muiden toimijoiden
palveluista.
Sähköisten palveluiden sekä etäasioinnin kehittäminen ja niistä kuntalaisten tietoisuuden
lisääminen, on yhtenä keskeisenä kehittämisen kohteena Oulu10-palveluissa.

HUOM! POSKEN tutkimus palveluohjauksesta
• jopa 51 % liittyi erityyppisiin tiedonsaannin tarpeisiin, josta merkittävä osa kohdentui
kansalaisten informaation tarpeisiin niin kaupungin, yksityisen kuin kolmannen sektorin
palveluista.
Yhteisötalot l. kuntalaisten olohuoneet
•
Tällä hetkellä kaupungin tukemia (tilat + avustukset) asukastupia on yksitoista (11).
• jatkossa ehdotettua yhteisötalon tyyppistä toimintaa on tällä hetkellä Honkapirtin,
Aleksinkulman ja Oulunsalon entisen kunnantalon tiloissa.
Hyvinvointipisteet
• Oululaisten tulevaisuuden hyvinvointipalvelut rakentuvat kotona ja arkiympäristössä
tapahtuviin arjen tukeen ja palveluihin, erityyppisiin matalan kynnyksen
palveluihin, monialaisiin ja monitoimijaisiin hyvinvointikeskuksen alueellisiin palveluihin
sekä kaikkien oululaisten yhteisiin erityispalveluihin.
• Niitä täydentävät monipuoliset sähköiset palvelut. Hyvinvointipalveluissa siirrytään
vaiheittain kuuden hyvinvointikeskuksen malliin, jotka toimivat neljällä
hyvinvointialueella. Lähinnä pitkien etäisyyksien vuoksi erillisiä hyvinvointipisteitä toimii
Yli-Iissä, Ylikiimingissä ja muilla perusteilla Höyhtyällä (Välke).
• Työryhmä esittää, että nykyisen kolmen (Ylikiiminki, Yli-Ii ja Välke) hyvinvointipisteen
toiminnasta tehdään ulkopuolinen kokonaisvaikuttavuuden arvio vuoden 2016 aikana.
Lisäksi Pohjoisen hyvinvointialueen käynnissä olevaan suunnittelutyöhön on sisällytetty myös
erillisen selvityksen tekeminen pohjoisen alueen hyvinvointipisteiden tarpeesta ja sisällöstä
toukokuun loppuun mennessä.
Talousarvio 2017
• Kaikkien kuuden hyvinvointikeskuksen, Haukipudas, Tuira, Kiiminki, Myllyoja,
Kontinkangas ja Kaakkuri kehittämistä jatketaan tehtyjen arviointien ja suunnittelun
pohjalta. Pohjoisella hyvinvointialueella varaudutaan palveluverkkomuutokseen.
• Hyvinvointikeskusten tarvittavat muutos- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan
olemassa oleviin tiloihin.
• paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden koordinaatio ja palvelujen vaikuttavuus;
yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma
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Matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta valmistellaan koko kaupungin yhteisen
palvelupistesuunnitelman ja siinä esille nousseiden kehittämisehdotusten mukaisesti
• Omaishoitajien ja perhehoitajien lakisääteisen vapaan määrä lisääntyy vuoden 2016
lakimuutoksen vuoksi
• Sähköisten palveluiden ja teknologian mahdollisuudet hyödynnetään maksimaalisesti:
sähköistä ajanvarausta laajennetaan koskemaan useampia palveluja ja toimintoja.
• TALOUS
• Menot pienenevät noin -2 % vuoteen 2016 verrattuna. Sekä toimintamenoja että –
tuloja pienentää perustoimeentulotuen maksatuksen ja päätöksenteon siirtyminen vuoden
2017 alusta Kelan hoidettavaksi.
• Maahanmuuttajien määrän kasvu lisää toimintamenoja ja – tuloja
• Talousarvion mukaiseen kehykseen pääseminen edellyttää ennaltaehkäisevien ja
avopalveluiden toimivuutta ja tuottavuuden kasvua. Kasvavalle väestölle on tuotettava
asiakaslähtöiset, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut pienemmin kustannuksin
• TALOUSARVIOON 12,4milj.LISÄMÄÄRÄRAHA V 2016 päätetty 20.10
Päätös: merkitään tiedoksi
•

§154 Seniorimessujen aloitteita mm.
- vanhusneuvoston valinta
- naisten ilmaisten mammografioiden ikärajaa nostettava
- miesten maksuttomat eturauhastutkimukset
- kotihoidon tehostaminen
Päätös: työvaliokunta selvittää aloitteista mahdollisesti nousevat todelliset aloitteet koskien kaikkia
ikäihmisiä
§155 Tarkastuslautakunnan kokous 14.11.2016, lisähenkilön nimeäminen
Päätös: Kaisa Väätäjä nimettiin
§156 Terveiset ”Kuutoskuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajien ja sihteereiden
kokous Tampere 25.10.2016”.
Tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja Antero Juntunen, varapuheenjohtaja Matti Still ja sihteeri
Jorma Inkamo.
Muut viisi olivat Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku ja Tampere.
Tapaamisessa keskusteltiin maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin ja niiden
vanhusneuvostoihin. Keskustelun myötä nousi esille vanhusneuvostojen tulevaisuus kuntatasolla ja
siitä johtuen päätettiin valmistella lausunto ”Kunnallisten vanhusneuvostojen säilyttämisestä”.
Lausuntoehdotus kiertää kuusikkojen tarkistavana ja hyväksyttävänä.
Arto Kouri poistui klo 14:28 ja palasi 14:35
Päätös: merkitään tiedoksi
§157 Lähetetyt lausunnot
Lähetetyt lausunnot:
- ”Säännöllisen ja tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelin nimellisarvo ja ateriamaksu”
Lausunto lähetetty: 04.10.2016 osoitteella Anna Havarinen, anna.haverinen@ouka.fi ja
tiedoksi Raija Tuomikoski,
raija.tuomikoski@ouka.fi
- ”Hyvinvointilautakunnan hyväksymään 13.11.2014 kotihoidon sääntökirjaan esitetään
tarkennuksia”
Lausunto lähetetty: 07.10.2016 osoitteella Anna Haverinen, anna.haverinen@ouka.fi ja
tiedoksi Raija Tuomikoski, raija.tuomikoski@ouka.fi
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§158 Oulu-posti haastattelee työvaliokuntaa 19.10.2016
Toimittaja Susanna Siirosen haastattelussa olivat puheenjohtaja Antero Juntunen,
varapuheenjohtaja Matti Still, jäsen Kaisa Väätäjä ja asiantuntijasihteeri Jorma Inkamo.
Oulu-posti jaetaan marraskuussa 20116.
§159 Osallistumiset
Demokratiapäivä 21.10.2016 klo 10:00-14:00, Oulu10 katutaso.
§160 Tiedoksi
 Aluekoordinaattori Sirpa Laitalan jäädessä eläkkeelle hänen sijalle on nimitetty
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoriksi on valittu Tiia-Maria Juuso. Hän toimii Jäälin,
Kaakkurin, Kaukovainio-Hiirosen, Kiimingin ja
Yli-Iin alueilla. Tiian puhelinnumero on 044 703 1253 ja sähköposti tiia-maria.juuso@ouka.fi
 Geronomiksi Lapin AMKK opiskeleva Mervi Tuppurainen haastattelee 31.10.2016 klo 12:0014:00 pj. Antero Juntusta. varapuheenjohtaja Matti Still ja asiantuntijasihteeri Jorma Inkamo
vanhusneuvoston toiminasta.
§161 Saapunut posti
Ei ollut
§162 Muut asiat
Ei ollut
§163 Seuraava työvaliokunnan kokous
Päätös: pidetään tarvittaessa
§164 Seuraava vanhusneuvoston kokous 30.11.20116 klo 12:00-14:30
Päätös: paikka avoin, sihteeri ilmoittaa kokouspaikan ja –ajan.
§165 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40

Antero Juntunen
puheenjohtaja

Jorma Inkamo
sihteeri
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