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Valtuustoaloite geriatrian erikoislääkäripalvelujen sisällyttämisestä Oriveden kaupungin os ta-
miin sosiaali- ja terveyspalveluihin

Kaupunginvaltuusto 14.09.2020 § 53

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi pu-
heen joh ta ja totesi, että Keskustan valtuustoryhmä sekä neljä muiden val-
tuus to ryh mien edustajaa on jättänyt val tuus to aloit teen geriatrian eri kois-
lää kä ri pal ve lu jen si säl lyt tä mi ses tä Oriveden kaupungin ostamiin sosiaali-
ja terveyspalveluihin.

 "Arvokkaaseen ja merkitykselliseen vanhuuteen kuuluu hyvä ja ko ko nais-
val tai nen hoiva. Iän myötä monen ihmisen sairaudet lisääntyvät ja lääk kei-
den käyttö kas vaa. Usein käy niin, että eri vaivoihin ja sairauksiin mää rä-
tään eri lääk kei tä, mutta lääkehoidon kokonaissuunnittelu unohtuu. Näin
ris ki liialliseen lääk kei den käyttöön sekä eri lääkkeiden haitallisiin yh teis-
vai ku tuk siin kas vaa. Lisäksi ikääntyvän elimistön fysiologiset muutokset
voi vat muuttaa ti lan net ta nopeastikin. Ikäihmisen kokonaisvaltaiseen hoi-
toon perehtyneen eri kois lää kä rin, geriatrin, tehtävä on mm. suunnitella
ikä ih mis ten lää ke hoi toa ja tarkistaa eri lääkkeiden yhteisvaikutuksia.

 On ilmennyt, että Orivedellä hoitokodeissa ja kotisairaanhoidossa käy te-
tään ainoastaan geriatrin puhelinkonsultointia eli terveyskeskuslääkäri voi
tar vit taes sa soittaa geriatrille. Tätä ei voida pitää riittävänä. Pu he lin kon sul-
toin nil la ei voida korvata ihmisen kohtaamista ja kokonaisvaltaisen hoidon
suun nit te lua.

 Oriveden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa Tam pe-
reen kaupunki, joka tarjoaa myös geriatrin palveluja. Oriveden kaupunki ei
kui ten kaan ole sosiaali- ja terveyspalveluja ostaessaan tilannut ao. pal ve-
lua Orivedelle, vaikka meillä asuu noin 2000 yli 70-vuotiasta, eli yli 1/5
kau pun gin väestöstä. Vertailun vuoksi naapurikunnista mm. Kangasala
käyt tää geriatrin palveluja ja Ruovedelläkin käytetään geriatrin etä pal ve lu-
ja. Asian tun ti jan käyttäminen lääkehoidon suunnittelussa helpottaa myös
hoi to hen ki lö kun nan ja omaishoitajien päivittäistä työtä ja jaksamista.

 Vanhempamme, isoäitimme ja vaarimme ansaitsevat parempia terveyttä
ja hy vin voin tia koskevia palveluja ja hoivaa. Keskustan Oriveden kun ta yh-
dis tys ja valtuustoryhmä esittävätkin, että Oriveden kaupunki sisällyttää
val mis teil la olevaan uuteen hankintaan myös geriatrin palveluja.

 Orivedellä 14.9.2020

 Keskustan valtuustoryhmä

 Jyrki Tuomaala, valtuustoryhmän pj.  Marjo Mäkinen-Aakula
 Matti Koppanen  Timo Raita-aho
 Heikki Salomaa  Elina Koppanen

 Muiden valtuustoryhmien edustajat:
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 Ulla Eronen
 Sini Kahilaniemi
 Timo Peltoniemi
 Kirsi Mäkinen"

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lä he te-
tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 233

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää val-
tuus to aloit teen hyvinvointijohtajalle val mis tel ta vak si yhdessä Tam pe-
re-Ori ve si yh teis toi min ta-alu een kanssa 31.12.2020 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 261

 Hyvinvointijohtaja ja Tampereen kaupungin viranhaltijat ovat valmistelleet
asiaa yhteisesti. Kaikkien terveyskeskuslääkäreiden osaamiseen kuuluu
myös ikäihmisten lääkehoidon toteutus ja yhteisvaikutusten tarkastelu. Li-
säk si Oriveden terveyskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä kaksi yleis-
lää ke tie teen erikoislääkäriä. Ikäihmisten palvelujen näkökulmasta lää kä ri-
pal ve lut toimivat tällä hetkellä moitteettomasti, mutta yksittäisten haas ta-
vien potilastilanteiden kokonaisvaltaiseen arviointiin geriatrin osaaminen
toi si kuitenkin lisäarvoa. Valmistelussa onkin lähdetty siitä, että ge riat ri pal-
ve lut tulisivat tukemaan nykyisiä lääkäripalveluja.

 Geriatripalveluista on pyydetty tarjous Pihlajalinnalta, joka tuottaa tällä
het kel lä Oriveden kaupungin perusterveydenhuollon lääkäripalvelut. Ti lan-
net ta on käsitelty valtuuston talousarvioseminaarissa 23.9.2020 ja Tam-
pe re-Ori ve si neuvotteluryhmän kokouksessa 25.9.2020. Hyvinvointijohtaja
on näi den kes kus te lu jen jälkeen hyväksynyt Oriveden kaupungin osalta li-
sä pal ve lun ti laa mi sen Pihlajalinnalta jo 1.11.2020 alkaen.

 Aloitteessa esitettyä geriatripalvelua järjestetään 1.11.2020 alkaen niin,
et tä geriatri työskentelee Orivedellä yhden päivän kuukaudessa. Geriatri
osal lis tuu asumispalveluyksiköiden sekä kotihoidon lääkärikiertoon yh des-
sä hoitavan lääkärin kanssa ja toimii lääkärikierroilla konsultin roolissa.
Ge riat ris ta osaamista on tarkoitus hyödyntää myös mm. lääkitysasioiden
lä pi käyn nis sä, hoitolinjojen suunnittelussa sekä yleisesti palveluasumisen
ja kotihoidon laadun parantamisessa. Myös terveyskeskuksen vas taan-
oton lää kä rit voivat konsultoida geriatria muistisairauksiin ja ikäihmisten
hoi toon liit ty vis sä asioissa.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus-
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tol le, että se toteaa aloitteen johdosta seuraavaa:

1. merkitsee tiedoksi edellä esitetyn selvityksen geriatrian eri kois lää kä ri-
pal ve lu jen sisällyttämisestä Oriveden kaupungin ostamiin sosiaali- ja
ter veys pal ve lui hin.

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla
asian käsittelyn aikana.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginvaltuusto 30.11.2020 § 70

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla
asian käsittelyn aikana.

 - - - - - - - - - - - - - -

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
ot teen oikeaksi todistaa:

Orivedellä 7.12.2020

  HELENA LAPPI
  pöytäkirjanpitäjä

Jakelu Keskustan valtuustoryhmä
johtoryhmä


