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Muistio 

   

 
 
SALON KAUPUNKI   
Vanhuspalvelut  
 
Ikäihmisten asiakasraati 8.6.2022, Kaupungintalo – Tuomi 
 
Paikalla viisi asiakasraatilaista, vetäjänä Mari Luonsinen ja sihteerinä Riina Aulén 
 
Aiheena: Hyvinvoitialueessa askarruttavat asiat 
 
Keskusteltu keskeisistä asioista hyvinvointialueeseen liityen. Varsinais-Suomen 
hyvinvointialue sivustolta löytyy paljon hyvää tietoa tulevaan muutoksen liittyen: 
https://vshyvinvointialue.fi/ 
Muutoksen yhteydessä Salosta ja Somerosta tulee yksi hyvinvointiyksikkö.   
 
Mitkä asiat askarruttavat hyvinvointialueeseen liittyen? 
 

• Kuullut juttua, että Ikäihmisten neuvoloista jäljelle jäisi vain Perniön neuvola, 
pitääkö tämä paikkansa?  

• IOT hankkeesta keskusteltaessa nousi esiin kysymys: Onko hyvinvointialue 
sitoutunut maksamaan IOT campuksen kulut ja vuokrat? 

• Omaishoitajien aseman muutos? Vaikuttaako hyvinvointialueelle siirtyminen 
omaishoitajien saamiin palveluihin ja apuun? Jos vaikuttaa niin miten? 

• Jos Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle annettu rahamäärä ei riitä, niin 
supistetaanko silloin palveluja? 

• Mihin vanhusneuvostot joutuvat? Jäävätkö ne edelleen kaupunkiin? 
 

Asiakasraadissa keskusteltu yleisesti huolista ja mietteistä hyvinvointialueelle siirtymiseen 
liittyen. Esiin nousseita asioita: 
 

• Alku hyvinvointialueelle siirtymisessä jännittää ja huolettaa kaikenkaikkiaan.  
• Erikoissairaanhoitoon pääseminen huolettaa, sillä koetaan, että nyt jo paikoitellen 

vaikeaa päästä. 
• Henkilökunnan riittävyys vanhuspuolella huolettaa. Ympärivuorokautisen hoidon 

mitoitus nousee 2023 vuoden alussa 0,7:ään, mistä saadaan riittävästi hoitajia.  
Keskusteltu vanhustyön houkuttavuuden lisäämisestä, miten saataisiin vanhustyötä 
paremmin markkinoitua nuorille, opiskelijoille ja jo valmiille hoitajille. 

• Senioritalohankkeesta keskusteltu myös ja tästä asiasta kaivattaisiin lisää tietoa. 
Sovitaan, että otetaan yhden asiakasraatikerran aiheeksi.  

• Keskusteltu ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksestä ikäihmisten toimintakyvyn 
ylläpitämisen kannalta. Pohdittu, että ennaltaehkäisevään toimintaan ikäihmisille 
pitäisi panostaa. Erilaiset tapaamiset ja tapahtumat pitäisi saada kaikkien tietoon ja 
houkutteleviksi. Tällä hetkellä Salon kaupungissa on toimintamalli, jossa 80v 
täyttäneille lähetetään hyvinvointikysely. Voisiko kyselyyn liittää tietoa ikäihmisille 
suunnatuista tapahtumista? Yksinäisyyttä on melko paljon ikäihmisillä, sen 
vähentämiseen olisi hyvä panostaa. 

 
Seuraavat tapaamiset 12.9. klo 14-15.30, kahvit 13.30 Aihe: Ikäihmisten mahdollisuudet 
Salon kaupungissa 
14.11 klo 14-15.30 kahvit 13.30 Aihe: Selviää myöhemmin 
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