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VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN TERVEYSKIOSKIA
410/33/2017
SOTEL 23.11.2017 § 114
Valmistelu- ja lisätiedot: palvelupäällikkö, hyvinvointia ja terveyttä
edistävät palvelut Leena Pääkkönen-Tarvainen p. 040 489 9992 tai
etunimi.sukunimi@porvoo.fi
Kaupunginvaltuutetut Sari Glad (sit. PS) ja Tuula Virkki (Sos.dem.)
esittävät terveyskioskityyppisten palveluiden perustamista Porvoon
keskustan alueelle. Esityksessä kuvattu palvelutarve kohdentuu erityisesti eläkeläisväestölle ja muulle terveysohjausta tarvitsevalle
väestönosalle. Aloitteessa Dnro: 410/33-/17, 11.4.2017 valtuutetut
viittaavat Lahden matalan kynnyksen monipuolisia ohjaus- ja hoitotoimintoja tarjoavaan hoitajaresurssiin perustuvaan malliin, jossa toiminta on sijoitettu kauppakeskuksen tiloihin hyvien liikenneyhteyksien keskelle.
Aloite tukee hyvin Porvoon sosiaali- ja terveystoimen aikuisten palveluissa meneillään olevaa työtä muodostaa Porvoon keskustassa
sijaitsevaan Piispankadun toimitilaan Lahden mallia mukaileva palvelukeskus. Palvelukeskus tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja erilaisia
toimenpiteitä kynnyksettömästi sosiaali- ja terveystoimintaa yhdistäen, jolloin työikäiset asukkaat voivat saada tarvitsemansa hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ylläpitävät palvelut yhdestä paikasta.
Samanaikaisesti kehitämme ajasta ja paikasta riippumattomia ja
asiakasystävällisiä digitaalisia palveluita, kuten omaehtoisesti tehtäviä sähköisiä terveystarkastuksia ja niihin liittyviä hyvinvointivalmennuksia. Sähköistä palvelua kehitetään esimerkiksi yli 65-vuotiaan,
työelämästä vähitellen eläkkeelle siirtyvän väestön tarpeita vastaaviksi. Työttömille ja omaishoitajille järjestämme terveydenhoitajan
vastaanottotoimintaa. Matalan kynnyksen terveydenhoitajan hyvinvointitapaamisia tullaan kehittämään muihinkin aikuisikäisillä ilmeneviin hyvinvointiohjaustarpeisiin. Olemme myös mukana kansallisessa digitaalisia omahoitoterveyspalveluita kehittävässä ODA-hankkeessa. Tavoittelemme sähköisten palveluiden käytön mahdollistamista kaikille porvoolaisille alkuvuoteen 2018 mennessä Piispankadulle hankittavien asiakaspäätteiden ja ohjelmien käytönohjauksen keinoin.
Tällä hetkellä Piispankadun toiminta käsittää ravitsemusterveyteen
liittyvän ohjauksen ja hoidon. Työttömille tarjotaan terveystarkastuspalveluita. Lapsille ja nuorille toteutetaan matalan kynnyksen, varhaisen tuen mielenterveys- ja päihdepalveluita. Lisäksi Piispanka-
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dulta käsin järjestetään eri sisältöisiä hyvinvointiryhmiä asukkaiden
elämänhallinnantarpeisiin vastaamiseksi. Tavoitteena on, että toiminta palvelisi myös sosiaalialan ohjausta tarvitsevia asiakkaita. Tällä hetkellä sosiaaliohjaajan voi Piispankadun tiloissa tavata parina
päivänä viikossa. Piispankadun yksikössä toimivat myös kansansairauksia potevien (mm. diabetes, hengityselinsairaudet ja verenohennuslääkityksen vaikutusseuranta) asiakkaiden määrävälein toteutettavat seurantavastaanotot. Lähiaikoina Piispankadulle avautuu
asukkaille omahoitoon tarkoitettu omahoitohuone, jonka varustuksena on muun muassa verenpainemittari, vaaka ja jo edellä mainittu
asiakaspääte, sekä erilaista hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisen
ja edistämisen neuvonta-aineistoa.
Piispankadun toimipisteen seuraava kehittämisvaihe kohdentuu aikuisväestölle tarkoitetun palvelutarpeen arvioinnin ja -suunnitelman
laatimisen mallintamiseen. Tarkoituksena on mahdollistaa palvelu,
jossa työikäinen asukas voisi saada hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävän ja edistävän palvelutarpeen arvioinnin, siihen liittyvän yhdessä
suunnittelun sekä palveluohjauksen samasta paikasta, samalla yhteydenotolla ja heti vireille pantuna.
Liite:
Aloite
Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että yllä
oleva lausunto annetaan vastauksena Sari Gladin ja Tuula Virkin
valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että yllä oleva lausunto annetaan vastauksena Sari
Gladin ja Tuula Virkin valtuustoaloitteeseen.

KH 18.12.2017 § 481

Liite:
aloite 11.4.2017
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan sosiaali- ja
terveyslautakunnan esityksen vastauksenaan Sari Gladin ja Tuula
Virkin valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa yllä olevan sosiaali- ja
terveyslautakunnan esityksen vastauksenaan Sari Gladin ja Tuula
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Virkin valtuustoaloitteeseen.
__________

