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Kaupunginvaltuusto 04.02.2019 § 14
 

Jaana Haapasalo ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:

”Salon Seudun Sanomien mielipidekirjoituksessa esitettiin äskettäin hyvä
ajatus apuvälinelainaamon siirtämisestä keskustaan Linjurin tiloihin.
Nykyinen sijainti on erittäin hankala varsinkin autottomien kuntalaisten
kannalta. Olen itsekin joutunut autottomana vaikeaan tilanteeseen, kun
olisi pitänyt hakea apuvälinelainaamosta kainalosauvat jalka paketissa.
Käytännössä jouduin turvautumaan sukulaisen kyytiin paikalle
päästäkseni. Monille saattaa taksimatka olla ainoa vaihtoehto.
Esitänkin, että Salon kaupunki selvittää mahdollisuudet siirtää
apuvälinelainaamo esimerkiksi Linjurin tiloihin tai muualle keskustaan
sellaiseen paikkaan, jonne pääsee julkisilla kulkuneuvoilla ilman taksia tai
yksityiskyytiä. 

Salossa 19. tammikuuta 2019
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Kaupunginvaltuutettu
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Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.04.2019 § 48
 

 Valmistelija: terveyspalveluiden johtaja, vastaava lääkäri Kaisa
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Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, p. 044 7723650

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä voidaan luovuttaa asiakkaan
käyttöön lääketieteellisin perustein todetun sellaisen sairauden, vamman
tai kehitysviivästymän johdosta, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja
vaikeuttaa hänen selviytymistään. Apuvälineen tarve arvioidaan aina
yksilöllisesti, oikea-aikaisesti ja käyttäjälähtöisesti. Valinta tehdään
yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälinekäynti on asiakkaalle maksuton.  

Apuvälineen tarpeen arvioijalta vaaditaan hyvää apuvälineosaamista ja
luovutuksen yhteydessä tarkastetaan, että asiakkaalle luovutettavat
apuvälineet ovat käyttökuntoisia, asiakkaan tarpeeseen sopivia ja
turvallisia.

Salon apuvälinelainaamosta luovutetaan asiakkaalle lyhytaikaiseen
käyttöön apuvälineitä, annetaan neuvontaa ja opastusta apuvälineiden
käyttöön ja tehdään vaativia toimintakyky- ja apuvälinetarvearvioita. Lisäksi
lääkinnällinen kuntoutus antaa arkipäivisin puhelimitse apuvälineisiin
liittyvää palveluohjausta. Apuvälinepalvelua järjestetään myös
terveyskeskussairaalasta ja Tyks Salon sairaalasta kotiutuville potilaille.
Toimintakykyarvioita tehdään myös Läntisen ja pääterveysaseman fysio- ja
toimintaterapeutin avovastaanotoilla. Apuvälinelainaamoon tehtiin vuoden
2018 aikana 4077 asiointikäyntiä ja lisäksi työntekijät tekivät 21 kotikäyntiä.

Tarvittavat apuvälineet kuljetetaan Varsinais-Suomen
apuvälinekeskuksesta viikoittain Örninkadun apuvälinelainaamoon, josta
ne jaetaan edelleen muihin yksiköihin ja asiakkaille. Apuvälineiden
kotiinkuljetus on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla. Kansaneläkelaitos
korvaa matkakustannuksia, jotka liittyvät tarpeellisen lääkinnällisen
kuntoutuksen apuvälineen kuljetukseen julkisen terveydenhuollon
apuvälinepalvelua järjestävästä toimintayksiköstä asiakkaan kotiin.
Kooltaan suurien ja painavien apuvälineiden kuljetuksesta vastaa
terveydenhuolto.

Asiakaan tulisi palauttaa lainaamansa apuvälineet puhdistettuina
apuvälinelainaamoon, mutta se ei ole esimerkiksi terveydellisistä syistä
aina mahdollista. Apuvälinelainaamossa tarvitaankin riittävän kokoinen
pesutila palautuneiden välineiden puhdistamiseen, desinfiointiin,
kuivattamiseen ja kokoamiseen. Toimitilan tulisi olla esteetön ja helposti
saavutettavissa sekä yksityisautolla että julkisilla kulkuvälineillä. Tilan tulisi
sallia myös lähtevien ja saapuvien välineiden ergonominen siirtäminen
lainaamosta kuljetusvälineeseen.  

Örninkadun apuvälinelainaamolla on käytössään 460 neliömetrin tila ja
hoitotarvikejakelu toimii apuvälinelainaamon yhteydessä omassa 120
neliömetrin tilassaan. Toimintojen sijainti lähellä toisiaan tarjoaa
synergiaetuja mm. henkilöstöresurssin käytön, työ- ja
asiakasturvallisuuden, puhtaanapidon ja jätehuollon osalta. 

Örninkadulla sijaitsevan apuvälinelainaamon ja hoitotarvikejakelun
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yhteinen tilavuokra on 68 730,48 € vuodessa, josta apuvälinelainaamon
osuus on 54 503, 28 € ja hoitotarvikejakelun 14 227,20 €.  Vuokrasopimus
on voimassa 30.4.2021 asti. Kauppakeskus Linjurissa 600 neliömetrin
kokoisen tilan vuokrakustannus on 136 800 € vuodessa. Lisäksi
maksettavaksi tulevat kustannukset vuokrattavan tilan muuttamisesta
apuväline- ja hoitotarvikejakeluun sopivaksi. Sähkön ja veden käytöstä
aiheutuvat kustannukset eivät sisälly kummassakaan vaihtoehdossa
vuokriin. 

Apuvälinelainaamo ja hoitotarvikejakelu jatkavat toistaiseksi nykyisessä
Örninkadun toimitilassa. 

Apulaiskaupunginjohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että apuvälinelainaamon siirtäminen
nykyisistä tiloista keskustaan kauppakeskus Linjuriin tai muihin tiloihin ei
ole tarkoituksenmukaista toiminnan suuren tilatarpeen, hoitotarvikejakelun
synergiahyötyjen, nykyisen vuokrasopimuksen pituuden, keskustan tilojen
vuokratason ja sen vuoksi, että asiakkaiden matkakustannukset
apuvälinelainaamoon voidaan korvata valmistelussa lausutun mukaisesti.

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 29.04.2019 § 176
 

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto 06.05.2019 § 70
 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Päätös:

Marjatta Halkilahti ehdotti, että tähän päätökseen lisätään seuraava ponsi:
Selvitetään, löydetäänkö apuvälinelainaamolle tilat 2021 keväästä lähtien
kaupungin omista kiinteistöistä. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto hyväksyä ponnen yksimielisesti.
Valtuutetut vastasivat myöntävästi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen
sekä Marjatta Halkilahden ponsiehdotuksen. 

  


