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Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttomista synnytyksistä

541/00.02.50/2019

Kaupunginvaltuusto 04.02.2019 § 17
 

Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:

”Salon syntyvyys on lähes puolittunut viimeisten vuosien aikana. Viime
vuonna Salossa syntyi vain 333 lasta. Salon on tehtävä kaupunkina
kaikkensa, jotta lapsiperheiden palvelut ja lapsiperheiden kokema kohtelu
olisi ensiluokkaista. Salo on tulevaisuudessa tunnettava Suomen
lapsimyönteisimpänä kaupunkina.

Esitän, että Salon kaupunki selvittää ensi vuoden talousarviovalmistelun
yhteydessä mahdollisuudet siirtyä Raision kaupungin mukaiseen
kaupungin asukkaille maksuttomien synnytysten malliin. 

Raision kaupunki on korvannut synnyttäville äideille synnytykseen liittyvän
vuodeosastohoidon omavastuuosuuden vuoden 2019 alusta.
Maksuttomuus kattaa sekä ensi- että uudelleensynnyttäjien kaikki
synnytyksen jälkeen osastolla vietettävät vuorokaudet. Maksuttomuus
koskee tänä aikana koko perhettä eli myös perhehuonetta. Tyks laskuttaa
omavastuuosuuden suoraan Raisiolta.

Synnytysten maksu kaupungin kassasta ei tietenkään ole peruste
kenenkään lasten hankinnalle. Imago kaupungin lapsiystävällisyydestä
koostuu kuitenkin pienistä asioista ja ennen kaikkea teoista. Kaupunki,
joka suhtautuu myönteisesti syntyviin lapsiin ja tukee perheitä tällaisella
pienellä eleellä, voi tulevaisuudessa olla aidosti lapsiperheiden
kotikaupunki.

Osmo Friberg (kok.) “

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.05.2019 § 73
 

 Valmistelija: terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi;  044 772 3650 ja johtava hoitaja Pirjo
Parviainen, pirjo.parviainen@salo.fi; 044 772 3652

 Salon kaupungin palvelualueet ovat yhteistyössä kehittäneet jo usean
vuoden ajan lapsiperheiden palveluja. Kehittämistyössä on kuultu myös
kaupunkilaisia palvelutarjonnasta ja sen sisällöstä. Yhteistyössä mukana
ovat olleet myös kolmannen sektorin toimijat muun muassa Mannerheimin
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lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset.

 Kehittämistyön tavoitteena on muodostaa Salon lapsiperheiden palveluista
käyttäjäkunnan tarpeen mukaisia sekä tarjota heille mahdollisimman hyvä
asiakaskokemus. 

 Salon syntyvyys on pysynyt viimeiset kolme vuotta lähes samalla tasolla.
Vuonna 2016 oli 337 synnytystä, 2017 synnytyksiä oli 345 ja vuonna 2018
oli 341 synnytystä. Vuonna 2014 synnytyksiä oli 132 enemmän yhteensä
473.  Syntyvyyden voidaan katsoa merkittävästi laskeneen. Tämä kehitys
on samansuuntaista kuin muualla maassa. Lapsiperheiden palvelujen
kattavuutta ja niiden toimivuutta tarkastellaan  koko Salon kaupungin
alueella, jotta palveluiden saatavuus ja laatu eivät vaikuttaisi syntyvyyteen
alueellamme.

 Syntyvyyden lisäämiseksi joissakin kunnissa on siirrytty korvaamaan
perheelle synnytyksestä ja vuodeosastoajasta syntyneet
omavastuukustannukset. Salolaiset perheet synnyttävät pääsääntöisesti
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Vuonna 2018 siellä syntyi 255
salolaista lasta. 86 lasta syntyi HUS Lohjan sairaalassa. Keskimääräinen
hoitoaika sairaalan osastolla oli 3,2 vuorokautta. Yhden hoitopäivän
omavastuu perheelle on 48,90 €, joten keskimääräisen hoitoajan
kustannukseksi tulee 156,48 €/ synnytys. Mikäli omavastuuaika perheelle
olisi vuonna 2018 korvattu, olisi summa keskimääräisen hoitoajan
mukaisesti ollut 53 360€.

 Apulaiskaupunginjohtaja:

 Sosiaali- ja terveyslautakunta  päättää, että synnytysten
omavastuukustannusten korvaamista perheille arvioidaan vuoden 2020
talousarviovalmistelun yhteydessä suhteessa kaupungin talouden
sopeuttamistarpeisiin.

 
 Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen

kaupunginvaltuustolle että se merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 Päätös: 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 218
 

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen
loppuun käsitellyksi.

Päätös:
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Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

  


