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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 3 / 2017
Aika:
Paikka:

22.03.2017 klo 13:00-15:30
Esperi Hoivakoti Teppola
Palvelukoti
Vehnäkuja 4, Oulunsalo

Osallistujat Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still, varapuheenjohtaja
Raimo Kemppainen
Veikko Kettunen, varaj.
Risto Örling
Kyösti Kekkonen
Maija Pitkänen
Kaisa Väätäjä
Lempi Oinas
Arto Kouri
Eila Siltanen
Teuvo Päkkilä
Jukka Lappalainen
Seppo Matilainen
Markku Palosaari
Tuula Hautamäki

Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki
Oulunsalo
Yli-Ii
Sitoutumaton
Sotaveteraanit
Ev.-lut.seurakunnat
Oulun kaupunki, Kuntalaisvaikuttaminen,
Yhteisötoiminta

Sihteeri

Jorma Inkamo

Poissa

Ritva Tienari
Ritva Mörönen
Edvin Mattila
Hilkka Mikkilä
Maarit Niva
Hanna Sankala-Sivula

Vierailijat

Tiina Marttila, yksikön päällikkö, Esperi Hoivakoti Teppola
Markku Mattila, tilaaja-asiantuntija, Ikäihmisten hyvinvointi, Hyvinvointipalvelut
Tuula Ranua, palveluesimies, Ikäihmisten palvelut, Hyvinvointipalvelut

Kokouksen aluksi Tiina Marttila, yksikön päällikkö, Esperi Hoivakoti Teppola, esitteli uuden 2016
kesällä valmistuneen tehostetun palveluasumisen hoivakodin toiminnat mainiten, että henkilöstöä
aamuvuoroissa 7 ja iltavuoroissa7 + yksi sairaanhoitaja sekä kaksi hoitajaa yövuorossa. Kolmessa
ryhmäkodissa on yhteensä 45 asuntoa, 25 neliö / asunto. Teppola tarjoaa myös lyhytaikaista
asumispalvelua lähiseudun kunnille ja itse maksaville asiakkaille.
Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu ympärivuorokautinen hoiva, ateriat ja tukipalvelut, kuten
pyykki-, siivous- ja turvapalvelut
Asiat
§37. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen vierailijat ja kokouksen osallistujat tervetulleiksi
kokoukseen.
§38. Todettaan läsnäolijat
Todettiin
§39. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin
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§40. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: hyväksyttiin
§41. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Päätös: hyväksyttiin.
Tiedoksi: työvaliokunnan muistio 5 / 2017
§42. Suunnittelussa uudet omaishoidon ohjeen muutokset / Markku Mattila ja Tuula
Ranua
 Omaishoidontuen ohjeen tarkistustarve:
Laki omaishoidontuesta muuttunut 1.7.2016
Liite: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta kokoontuu 30.3.2017: Esityslistalla mm.
omaishoidontuen ohjeet.
Lausunto toimitettava 30.03.2017 osoitteella:
Hallintopalvelut, Hyve
Johdon sihteeri Päivi Tuomaala, paivi.tuomaala@ouka.fi,
Tiedoksi:
Ikäihmisten hyvinvointi, tilaaja-asiantuntija Markku Mattila, markku.e.mattila@ouka.fi,
Palveluohjausyksikkö, asiakkuuspäällikkö Raimo Ojanlatva, raimo.ojanlatva@ouka.
Vanhusneuvostoinfo 20.03.2017 omaishoidontuki:
Liite A:
Huomioita: ”Omaishoidontuen ohjeen muutokset”:
 Laki omaishoidontuesta on muuttunut 1.7.2016 ja Oulun kaupungin omaishoidontuen
ohjeeseen esitetään lakimuutoksen edellyttämät muutokset. Lakimuutoksen tarkoituksen ja
tavoitteen tulee vahvistaa ja tukea omaishoitajien jaksamista. Omaishoidon tuen ohjeen
kriteerien tarkistamisen osalta vanhusneuvosto vaatii, ettei kriteerien yhdenmukaistaminen
heikennä Oulun kaupungin omaishoitajien tilannetta.
 Maksujen yhdenmukaistaminen tuo parannusta omaishoitajien ja –omaishoidettavien
asemaan: parannukset maksuluokkiin tehdään hakemuskuukauden alusta lukien.
 ”Hyvinvointi- ja terveystarkastukset” toivotaan muutos: ”Hyvinvointi- ja terveystarkastukset
kaupunki järjestää säännöllisesti ja suunnitelmallisesti.”
 Vanhusneuvoston katsoo, että omaishoidon tuen ohjeessa esitetyt kriteerit on muokattu
omaishoitajien jaksamiseen ja tukemiseen.
 Vanhusneuvosto vaatii, että ”Omaishoidon ohjeessa” pitää käsitellä niiden omaishoitajien
tilannetta, jotka jäävät yksin eivätkä kuitenkaan enää jaksa hoitaa omaistaan. Varsinkin
silloin, kun vaatimus hoidettavan kotiin ottamisesta tulee sairaalan hoitohenkilökunnan
taholta, omaishoitajan jaksamisen rajoja on tarkasteltava jatkuvasti.
 Keneen näissä tilanteissa kirjaimellisesti voi omaishoitaja vedota, jos oma sana ei riitä?
 Vanhusneuvosto vaatii, että omaishoidontuen ohjeen osioon ”Omaishoidontuen keskeytys”
lisätään lauseke: kaupunki velvoitetaan välittömästi huolehtimaan omaishoidettavan
hoidosta.
Päätös: sihteeri valmistelee lausunnon vk 13 pidettävälle laajennetulle työvaliokunnan kokouksen
hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi 30.03.2017 mennessä ositteella: Hallintopalvelut, Hyve johdon
sihteeri Päivi Tuomaala, paivi.tuomaala@ouka.fi.
§43. Palvelualueiden asiat
Ei ollut
§44. Vanhustenviikon pääjuhla 9.5.2017
Seurakuntien diakoniatyöntekijät yhteistyössä kaupungin työntekijän kanssa suunnittelevat
lokakuun vanhustenviikon pääjuhlaa tiistaina 9.5. klo 14.00 keskustan srk.talolla klo 14.00-16.00.
Osallistujan ilmoittamien 1vk ennen tilaisuutta osoitteella Asta Leinonen, asta.leinonen@evl.fi
Päätös: vanhusneuvoston edustajaksi nimettiin Veikko Kettunen ja sihteeri ilmoittaa osallistujan
Asta Leinoselle.
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§45. Seniorimessujen esittelypaikan valinta
Päätös: varataan B-lohko, paikka nro 16, sihteeri hoitaa asian.
§46. Koulutus
 Vanhusneuvostopäivä
Aika: ke 05.04.2017 klo 9:30-16:15
Paikka: Kongressikeskus Paasitorni, Siltasaari-sali, Paasivuorenkatu 5A, Helsinki
Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017
ja valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittäminen
Pyydämme Teitä valitsemaan vanhusneuvostostanne 1-2 osallistujaa edustamaan neuvostoa.
Tilaisuuteen voi osallistua myös videoyhteyden kautta. Videoyhteyden kautta osallistumisesta tulee
tarkemmat ohjeet maanantaihin 27.3. mennessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman
verkkosivuille Ajankohtaista -palstalle: www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen.

Päätös: vanhusneuvoston osallistujaksi nimettiin Risto Örling.
Lakeuden Palveluyhdistys ry järjestää Virkeä vanhuus -seminaarin 18.5.2017.
Osallistumismaksu: 95 € sisältäen ohjelmaan merkityt tarjoilut. Osallistumismaksu laskutetaan
etukäteen.
Ilmoittautumiset: 05.05.2017 mennessä sähköpostilla seminaarit@lakeus.fi.
Mainitsethan täydelliset laskutustiedot ja sähköisessä laskutuksessa myös viitteen tai laskun
tarkastajan nimen. Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä.
Päätös: käsitellään seuraavassa kokouksessa.
§47. Seuraavan vanhusneuvoston valintatapa ja toimintasäännön muutokset
Valintatapa:
1a. työvaliokunta esittää, että seuraava vanhusneuvosto valitaan
prosenttiperusteisesti seuraavasti:
1. lasketaan yhteen eläkeläisjärjestöjen todelliset jäsenmäärät
2. jokaisen järjestön ilmoittamalla jäsenlukumäärällä lasketaan montako prosenttia
ko. luku on koko eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärästä, näin saadaan tulokseksi
kullekin järjestölle tuleva edustajamäärä vanhusneuvostoon.
3. kukin järjestö, joka saa edustajan / edustajat valitsee keskuudestaan esitettäväksi
kaupunginhallitukselle nimeämiseksi vanhusneuvostoon sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
4. mikäli järjestöt saavat alle x%, niin ne valitsevat yhteisen edustajan esitettäväksi
kaupunginhallitukselle nimeämiseksi vanhusneuvostoon ja henkilökohtaisen
varajäsenen.
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin.
1b. Toimintasäännön muutokset:
1. vanhusneuvoston koko 15 varsinaista jäsentä, johon sisältyy yksi
sitoutumaton eläkeläisjärjestöihin kuulumaton asukas- ja yhteisötoiminnan
edustaja ja heille kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.
2. kaupunginhallitus nimeää yhden kaupunginhallituksen edustajan
vanhusneuvostoon puheoikeudella.
3. palvelualueet velvoitetaan esittelemään hyvissä ajoin kaikki ikäihmisiä
koskevat suunnitelmat vanhusneuvostolle.
Päätös: laajennettu työvaliokunta vk 13 tekee laskelmat ja yhteenvedon valintavasta sekä kirjoittaa
muutokset sisältävän toimintasäännön vanhusneuvostolle, joka päättää niistä seuraavassa
kokouksessa.
§48. TunneMieli-projekti / Eläkeliitto
Nyt kyselen oman vanhusneuvostonne halukkuutta lähteä yhteistyöhön ikäihmisten mielen
hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi. Yhteistyön muotona voi olla edellä mainittu Hyvällä
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mielellä -luentoiltapäivä tai mahdollisesti myös joku muu toiminnan muoto. Tarvittaessa kerron
mielelläni päivästä ja TunneMieli-toiminnasta lisää joko puhelimitse tai tulemalla vierailemaan
vanhusneuvoston kokoukseen.
Päätös: kutsutaan esittelijä johonkin vanhusneuvoston kokoukseen
§49. Tiedoksi
Oulun kaupungin talousarvio 2017 s.76 Selvitetään kevään 2017 aikana Kontinkankaan ja Tuiran

hyvinvointikeskuksissa käynnistettävän monialaisen ikäihmisten hyvinvointineuvolatoiminnan pilotointi ja
tarvittavat toiminnanmuutokset. Tulokset ja toimenpide-ehdotukset käsittelee hyvinvointilautakunta.
Linkki: https://www.ouka.fi/documents/52058/320209/KJn+Talousarvioesitys+2017.pdf/96c5cb94-a09c-4c998730-6ec8d43b0533
§50. Ikäihmisten Olohuone katkolla
Merkitään tiedoksi: Ikäihmisten Olohuone jatkaa n. 6kk.
§51. Lähetetyt lausunnot
”Hyvinvointipalvelujen ateriamaksut” lähetetty 02.03.2017 Kirsti Ylitalo-Katajisto, kirsti.ylitalokatajisto@ouka.fi (Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä)
§52. Pohjois-Suomen kesäyliopisto / Vanhusneuvostopäivä 19.05.2017
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta
laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai
peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko 90€
kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L
632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Sähköisesti tiedot löytyvät täältä:
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/pohjois-suomen-vanhusneuvostopaiva-2/
Päätös: käsitellään seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa.
§53. Osallistumiset

---

vanhusneuvoston esittelijät Kaisa Väätäjä ja Jorma Inkamo ti 28.02.2017 klo 16:30-18:20 Maahanmuuttajien
neuvostossa
koulutus ”Avoin hallinto” valtuustosali 28.02.2017, osallistuja Jorma Inkamo
opastesuunnitelu pe 03.03.2017 Ramboll Oy, Avohoitotalo, osallistuja Jorma Inkamo
§54. Muut asiat
Ei ollut.
§55. Saapunut posti
Ei ollut.
§56. Seuraava työvaliokunnan kokous
Päätös: pidetään laajennetun työvaliokunnan kokous vk. 13, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
§57. Seuraava vanhusneuvoston kokous
Seuraava vanhusneuvoston kokous pidetään ti 25.04.2017, klo 12:00-14:30, Oulu 10, NV 142.
§58. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30.
Antero Juntunen
puheenjohtaja

Jorma Inkamo
sihteeri
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