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Osmo Fribergin valtuustoaloite seniorineuvolatoiminnan aloittamiseksi Salossa 

973/00.02.50/2019

Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 43
 

Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite seniorineuvolatoiminnan käynnistämiseksi Salossa

Selvitetään mahdollisuus käynnistää seniorineuvolatoiminta Salossa yli
65-vuotiaille kuntalaisille, jotka eivät ole vielä minkään muun säännöllisen
palvelun piirissä. 

Ns. Limingan mallin mukaan toimivalla neuvolatoiminnalla pyrittäisiin
ennaltaehkäisevään toimintamalliin ja tuettaisiin kotona asuvien
toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia.

Neuvolan tarkastuksiin saisivat kutsun aina kuluvana vuonna 65- ja 70
–vuotta täyttävät kuntalaiset. Terveystarkastusten painopisteenä tulisi olla
kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemiseen pyrkivä neuvonta ja ohjaus.
Vastaanotolla voitaisiin kartoittaa yleistä terveydentilaa ja tehdä siihen
liittyviä tutkimuksia (verenpaineen mittaus, verensokerin mittaus ja
lääkkeenjaon ohjaus). Lisäksi neuvolasta saisi apua eri etuuksien esim.
hoito- ja omaishoidontuen hakemusten laatimisessa.
Seniorineuvolatoiminnan puitteissa voisi olla mahdollisuus myös
muistitesteihin sekä 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien laajennettuihin
ajokorttitarkastuksiin ennen lääkärin vastaanottoa. Iäkkäimmille neuvolan
asiakkaille voisi olla tarkoituksenmukaista järjestää myös kotikäyntejä.

Salossa 3.3.2019
Osmo Friberg (kok.) "

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.05.2019 § 74
 

Valmistelijat: terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, 044 7723650, vanhuspalveluiden
johtaja Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi , 044 7726557, vt.
ylilääkäri Marita Reivonen, marita.reivonen@salo.fi , 044 7723654 
 

Limingan seniorineuvola palvelee yli 65-vuotiaita kuntalaisia, jotka eivät
vielä ole minkään muun säännöllisen palvelun piirissä. Neuvolan
tarkoituksena on tukea kotona asuvien toimintakykyä, terveyttä ja
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hyvinvointia. Seniorineuvolassa tehdään terveystarkastuksia, joihin sisältyy
tarvittaessa verenpaineen ja verensokerin mittausta, lääkkeiden oton
ohjausta ja neuvontaa erilaisten etuuksien hakemiseen. Seniorineuvolassa
tehdään myös muistitestejä ja esitutkimuksia yli 70-vuotiaiden ja sitä
vanhempien laajennettuja ajokorttitarkastuksia varten. Seniorineuvolan
terveydenhoitaja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Vuoden 2017 väestötietojen mukaan 65-vuotiaiden ikäluokka oli 844
asukasta ja 75-vuotiaita oli 897 asukasta. Terveyspalveluiden käyttö
kyseisissä ikäluokissa on varsin kattavaa. Vuonna 2018 terveyspalveluissa
asioi 65-74-vuotiaista salolaisista 88 % ja sitä vanhempien ryhmässä
terveyspalveluiden peittävyys oli 97 %. Vuonna 2018 näihin ikäryhmiin
kuului yhteensä 1169 sellaista salolaista, jotka eivät olleet asioineet
vuoden aikana kertaakaan Salon terveyspalveluissa. Ikäryhmässä 65-74
vuotta asioimattomia oli 966 ja yli 75-vuotiaissa 203 henkilöä.
Terveyspalveluita käyttäneessä ryhmässä olivat 65-74-vuotiaat asioineet
terveyspalveluissa keskimäärin 7 kertaa ja yli 75-vuotiaat 8,7 kertaa
vuoden aikana.

Salossa on jo käytössä Limingan malliin sisältyvät palvelut, joita on
järjestetty sekä terveys- että vanhuspalveluissa. 

Hyvinvointipiste Linjurissa annetaan kaikenikäisille laaja-alaista ohjausta ja
neuvontaa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Siellä on
päivittäin mahdollisuus keskustella terveydenhoitajan kanssa mieltä
askarruttavista asioista ilman etukäteistä ajanvarausta. Myös
aikuissosiaalityön, vanhuspalveluiden ja liikuntatoimen työntekijät ovat
paikalla erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Myös potilasjärjestöt
osallistuvat toimintaan.

Terveyspalveluiden muistineuvolassa toimii sekä muistihoitaja, että
geriatrian erikoislääkäri. Palveluihin pääsy edellyttää lääkärin lähetettä.
Muistiseulontatutkimuksia tehdään myös terveysasemilla, josta potilas
ohjataan tarvittaessa edelleen muistineuvolaan. Tieteellisten tutkimusten
mukaan muistitestejä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä valikoimattomasti
seulontatesteinä. 

Vanhuspalvelut lähettävät vuosittain kotiin hyvinvointikyselyn niille
80-vuotiaille asukkaille, jotka eivät vielä ole vanhuspalveluiden piirissä. 
Vuonna 2018 kyselyyn vastasi 88 prosenttia kohderyhmästä.
Terveysasemien aikuisvastaanotoilla tehdään terveystarkastuksia yli
65-vuotiaille omaishoitajille ja niille 80-vuotiaille, jotka vuotuisten
Hyvinvointikyselyjen perusteella ohjautuvat terveysasemille. 

Koti- ja omaishoidon palveluohjaus on ollut mukana maakunnallisessa
KomPAssi-hankkeessa, jonka tavoitteena on asiakaslähtöinen keskitetty
palvelutarpeen arviointiprosessi. Ikäihmiset ja omaishoitajat saavat
ohjausta ja neuvontaa palveluihin sekä sosiaaliturvaan liittyvissä
kysymyksissä maakunnallisen puhelinpalvelun kautta. Toiminta jatkuu nyt
normaalina käytäntönä.

Mikäli terveystarkastus tarjottaisiin kaikille 65- ja 70-vuotiaille, tarkastuksia
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olisi yhteensä n. 1750 vuodessa. Jos tarkastukseen kutsuttaisiin
ainoastaan ne, joilla ei ole käyntejä terveyskeskuksessa viimeisen vuoden
aikana, määrä olisi tällöin 210 tarkastusta vuodessa. Kyseisten
tarkastusten tekemiseen kuluu terveydenhoitajan työaikaa noin 250 tuntia,
mikä vastaa 6,5 viikon työaikaa vuodessa.

Apulaiskaupunginjohtaja: 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Salossa ei oteta käyttöön
Limingan mallin mukaista erillistä seniorineuvolapalvelua, vaan
hyödynnetään jo olemassa olevia kattavia ikäihmisille suunnattuja
palveluita. 

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 § 219
 

Kaupunginjohtaja:

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

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 100
 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, 

että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Taro Turtiainen Osmo Fribergin ja Jaana Haapasalon kannattamana
ehdotti, että seniorineuvola perustetaan Saloon aloitteessa esitetyllä
tavalla.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten
asiasta oli äänestettävä.
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Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Taro
Turtiaisen muutosehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan sähköistä
järjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 JAA-ääntä ja viisi EI-ääntä.
Tyhjää äänesti kaksi valtuutettua ja poissa oli seitsemän valtuutettua.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

  


