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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 7 / 2016
Aika:
Paikka:

ke 24.08.2016 klo 11:30 13:32
Torikatu 10, Oulu 10, kokoushuone 142

Jäsenet
Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still, varapuheenjohtaja
Raimo Kemppainen
Paula Häppäri
Risto Örling
Kyösti Kekkonen
Maija Pitkänen
Edvin Mattila
Kaisa Väätäjä
Lempi Oinas
Arto Kouri
Eila Siltanen
Teuva Päkkilä
Jukka Lappalainen
Seppo Matilainen
Markku Palosaari

Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Haukipudas
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki saapui klo 11:41, poistui klo 12:52
Oulunsalo
Yli-Ii
Sitoutumaton
Sotaveteraanit
Ev.-lut.seurakunnat

Sihteeri
Poissa

Jorma Inkamo
Ritva Tienari
Ritva Mörönen, ilm.
Hilkka Mikkilä, ilm.
Maarit Niva, ilm.
Hanna Sankala-Sivula, ilm.
Tuula Hautamäki. ilm.

Vierailija:

Hannele Pöykkölä, palvelupäällikkö, Oulun konttori

Asiat:
§105 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.
§106 Kirjataan osallistujat
Kirjattiin
§107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin
§108 Esityslistan hyväksyminen
Päätös: hyväksyttiin pienin lisäyksin.
§109 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Tiedoksi työvaliokunnan 6 / 2016 muistio
Päätös: pöytäkirja hyväksyttiin, merkitään tiedoksi työvaliokunnan muistio.
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§110 Oulun kaupungin laskupohjat muuttuvat – vanhusneuvoston ehdotukset
luonnospohjiin
Palvelupäällikkö Hannele Pöykkölä, Oulun konttori, esitteli Oulun kaupungin laskupohjien
muutosesitykset.
Mistä kyse ?
 Pelastusliikelaitos on uusinut laskutusjärjestelmän laskun ulkonäkömuutoksineen:
- viitesiirto poistettu
- suositus on, että viitesiirrot poistuvat vähitellen laskuista koko maassa. Nordea on
luopumassa viitesiirtojen jakamisesta -> siirtyvät tilattavaksi tuotteeksi. Ikäihmisiä
runsaasti laskuttavat palvelualueet ja liikelaitokset säilyttäisivät viitesiirrot laskupohjissa.
Ongelmat:
- laskujen aitoutta epäilty, näyttävät ”tietokonelaskuilta” (huijauslaskuilta)
- tiedot vaikeasti löydettävissä ja fontti liian pieni
- toivottu viitesiirron palautusta
 Tulossa laskutusjärjestelmämuutoksia
- mm. EfficaLaskutus vuoden 2016 loppupuolella
- muuttaa laskutuspohjia
- halutut muutokset:
 viitesiirrot säilytettävä
 ulkonäkö yhtäläiseksi kaupungin laskujen kanssa
8.6.2016 talousohjausryhmä
 laskupohjien muutokset Oulun kaupungille tehdään
- hallintokunnittain
- pilottina päivähoito ja pelastuslaitos
 toisessa viitesiirto ja toisessa pohjassa ei
 otetaan viestintä mukaan suunnitteluun, värit
- hallintokunnan laskulla kyseisen hallintokunnan väri
- otsikosta näkee, mistä laskusta on kyse
Vanhusneuvoston kommentit
 ei-viitesiirtoinen laskupohja (päivähoito)
- logoon tieto, mikä hallintokunta laskuttaa
- väri huono, väri voisi olla kehyksissä, mutta ei varsinaisessa tekstissä
- maksun saajan tiedot sekä maksamiseen tärkeät tiedot ylös
 alhaalla voi olla laskun päivämäärä, laskuttajalle tärkeät laskun numero yms., mutta
ei laskun saajalle maksamisen näkökulmasta
- fontti isommaksi
- viivakoodi laskulle
 viitesiirtoinen laskupohja (pelastuslaitos)
- fontti vaihtelee –> olisi parempi , jos fontti pysyy samana
- tiedustelut / puhelinvaihde jätetään entiselle, mutta kenoviivaan molemmin pulin välilyönti
- viitesiirto laskuihin
 maksumuistutuspalveluun siirtyminen huomaamattomasti alhaalla ja liian pieni fontti.
(Maksumuistutuksia lähetetään kaksi (2) kertaa veloituksetta ja kolmas on ”karhukirje”)
Päätös: laskupohjia koskevat kommentit, palautteet lähetetään suoraan esittelijälle.
Palautepäivämäärä 02.09.2016
- osoite: Hannele Pöykkölä, hannele.pokkola@ouka.fi
- puh: 044 703 1281
§111 Koulutus
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”Avoin hallinto 30.08.2016, ilmoittautumiset 24.08.2016 mennessä,
koulutuspalkkioiden maksaminen ?
Ilmoittaudu koulutukseen:

https://uusiakkuna.oulunkaupunki.fi/tapahtumakalenteri/Sivut/Default.aspx?&&p_Alkamisaika=20161020%2005
%3a15%3a00&&PageFirstRow=1&&View={CC7D9419-EF6A-40DA-9F18-1E9AF516C690}
Ohjelma liitteenä
Työvaliokunnan päätösesitys: työvaliokunta esittää, että jokainen ilmoittautuu itse ja
koulutuspalkkioita ei makseta.
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin, koulutus- ja matkakorvauksia ei makseta ja jokainen
ilmoittautuu itse.


”Kodin esteettömyysratkaisuja – ESKE- avoin yleisötilaisuus, Kemi.
Työvaliokunnan päätösesitys: työvaliokunta esittää, että merkitään asia tiedoksi.
Päätös: merkitään tiedoksi.
§112 Koulutuksen osallistumismaksu
- Kesäyliopiston P-suomen vanhusneuvostopäivä 20.05.2016 osallistumismaksu 90,00€, Maija
Pitkänen maksoi itse.
Päätös: Maija Pitkälle maksetaan osallistumismaksu ja matkakorvaus kaupungin
matkustussääntöjen mukaisesti.
§113 Kaupunginhallituksen ja vanhusneuvoston perinteinen keskustelutilaisuus ma
19.09.2016 klo, 12:00-13:00, esittävät asiat:
Asialista liitteenä.
Työvaliokunnan päätösesitys: työvaliokunta esittää, että kh:n puheenjohtajalle Riikka Moilaselle
toimitetaan tavanmukaisesti ennakkoon sihteerin laatimat asiat lisättynä Vanhuspalvelulain 11§
(10.04.2015/416). Vanhusneuvosto: Kunnan vanhusneuvostosta säädetään kuntalain (410/2015)
27 §:ssä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan tämän lain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman
valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Kh:lle toimitettava asialista lähetetään
Konsernipalvelut / Konserniviestintä tiedottaja Hanna Sankala-Sivulalle, joka valmistelee jutun
seuraavaan Oulu-postiin ko. asioista.
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin.
Arto Kouri poistui klo 12:52
§114 Kuutoskuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajiston ja sihteereiden yhteiskokous
Tre 25.10.2016, esille nostettavat asiat.
 vanhusneuvostojen vaikuttamistavat / -asiat
 selvitys / tutkimus vanhusneuvostojen vaikuttavuudesta päätösten tekoon
 ”valtuutetut hoitamaan asiat”
Työvaliokunnan päätösesitys: työvaliokunta esittää, että ko. asiat nostetaan keskusteluun.
§115 Kokouksen 8 / 2016, ke 28.09.2016 kokouksen asioita
- Klo 12:15- 13:15 vanhustyön johtaja Anna Haverinen: ”Tilannekatsaus ja v.2017
taloussuunnitelma”.
- Klo 13:15-14:00 Markku Mattila, tilaaja-asiantuntija/ Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten
hyvinvointi ja maksuyksikön Teija Lehtosaari esittelevät valmisteilla olevia asioita. Ilmoitan
asiat tarkemmin myöhemmin.
- kokous 9 / 2016 to 27.10.2016, kokouspaikka Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Villa Sulka,
palvelukoti Kaakkuri, Sulkakuja 10, 90420 Oulu. Kutsuja: palvelukodin johtaja Kristiina
Orajärvi
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Päätös: merkitään tiedoksi.
§116 Lähetyt lausunnot
 ”Perhehoidon toimintaohje”
22.06.2016 osoitella: Siskomaija Pirilä, Hyvinvointipalvelut, siskomaija.pirila@ouka.fi
 ”Oulun palvelupistemalliraportti (kaupunginjohtaja Matti Pennanen)”
22.06.2016 ositteella: Tiina Louhelainen, tiina.louhelainen@ouka.fi
Päätös: merkitään tiedoksi.
§117 Saapunut posti
Ei ollut
§118 Muut asiat
Vuoden seniori julkistetaan 17.09-19.09.2016 pidettävillä Seniorimessuilla
Esitykset voi toimittaa Oulun kaupunginvanhusneuvoston puheenjohtajalle Antero Juntuselle,
antero.juntunen2@gmail.com.
- keskusteltiin, että esitetään Oulun kaupungin vanhusneuvosto vuoden senioriksi.
§119 Seuraava työvaliokunnan kokous
Päätös: kokous pidetään tarvittaessa.
§120 Seuraava vanhusneuvoston kokous
Seuraava vanhusneuvoston kokous pidetään ke 28.09.2016 klo 12:00-14:30, Oulu10, kokoushuone
142.
§121 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:32.

Antero Juntunen
puheenjohtaja
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