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§ 830
V 27.9.2017, Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite omaishoidontuesta

HEL 2017-003181 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite
2 Kaupunginhallituksen päätös 26.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan omaishoidon tuen myöntämisperusteiden valmistelua ja päättä-
mistä siten, että omaishoitajien tukeminen ja työn houkuttelevuus turva-
taan.    

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus toteaa, että se on 26.6.2017 § 721 päättänyt palaut-
taa omaishoidon tuen myöntämisperusteet sosiaali- ja terveystoimialal-
le uudelleen valmisteltavaksi ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa pää-
tettäväksi. Kaupunginhallituksen päätös on liitteenä. Aloitteessa esitetyt 
asiat otetaan valmistelussa huomioon.    
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Omaishoitajien jaksamista tuetaan tarjoamalla erilaisia vapaapäivien 
järjestelymahdollisuuksia. Alkuvuodesta 2017 omaishoidon tuen asiak-
kaista 33 % käytti oikeuttaan vähintään kahteen vapaapäivään kuukau-
dessa. Vapaan aikainen hoito voidaan järjestää esimerkiksi lyhytaikai-
sena hoitona kaupungin hoitoyksikössä, palvelusetelillä, sijaisomaishoi-
tajan avulla, päivätoiminnassa tai vammaisten sosiaalityössä. Omais-
hoitajien jaksamista tuetaan myös omaishoidon toimintakeskusten ryh-
mätoiminnalla, mm. vertaistukiryhmillä, palveluneuvonnalla ja virkistys-
toiminnalla sekä kotiavustajapalvelulla. Kotitalous- ja hyvinvointisetelei-
tä, kuntoutuspalveluja sekä sähköisiä palveluja on mahdollista kehittää 
tukemaan omaishoitajien jaksamista.            

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite
2 Kaupunginhallituksen päätös 26.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 171

HEL 2017-003181 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon valtuutettu Sirkku Ingervon 
ym. omaishoidon tukea koskevasta valtuustoaloitteesta:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan 14.3.2017 
omaishoidon tuen muutoksia ja päätti kehottaa virastoa tekemään riittä-
vän määrän omaishoidon tuen palvelutarpeen kartoituksia käyttäen 
hyödyksi uudistettuja palvelutarpeen kriteerejä. Kartoitus tulee tehdä 
mahdollisimman nopeasti, jotta lautakunta voi sen pohjalta arvioida, mi-
ten uudistetut kriteerit vaikuttavat etenkin alle 18-vuotiaiden omaishoi-
tosopimusten ehtoihin ja omaishoidon tuen rahoitukseen ottaen huo-
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mioon myös yli 18-vuotiaat. Kartoitus tuotiin 16.5.2017 ja uudelleen 
23.5.2017 lautakuntaan, minkä pohjalta päätettiin, miten omaishoidon 
sopimusten uudistamista jatketaan.

Kaikilla omaishoitajilla on oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kuu-
kaudessa niinä kuukausina, jolta heille maksetaan omaishoidon tukea. 
Tammi-maaliskuussa 2017 omaishoidon tuen asiakkaista 33 % 
(1110/3375) käytti tätä oikeuttaan. Omaishoitoperheillä on monia erilai-
sia tapoja järjestää omaishoitajan vapaan aikainen hoito. Hoito voidaan 
järjestää lyhytaikaisena hoitona kaupungin hoitoyksikössä tai palvelu-
seteliyksiköissä, sijaisomaishoitajan antamalla hoidolla, palvelusetelillä 
kotiin annettavana palveluna tai päivätoimintana kaupungin yksiköissä 
sekä vammaisten sosiaalityössä omaishoidon vapaan tuntikorvauksel-
la. Erilaisilla vaihtoehdoilla pyritään tarjoamaan omaishoitoperheelle 
sopiva tapa käyttää oikeuttaan lakisääteisiä vapaapäiviään. 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan myös omaishoidon toimintakeskus-
ten ryhmätoiminnalla mm. vertaistukiryhmillä, palveluneuvonnalla ja vir-
kistystoiminnalla sekä kotiavustajapalvelulla. Uusia omaishoitajan jak-
samista tukevia palveluja kehitetään. Ehdolla on mm. kotitaloussetelit, 
hyvinvointisetelit, kuntoutuspalvelut sekä sähköisten palvelujen kehittä-
minen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoitosopimusten tarkistaminen luo mahdollisuuden arvioida 
omaishoitoperheiden nykytilanne ja jaksaminen. Samalla yhdessä poh-
tien arvioidaan, onko omaishoitajalla käytössä jo nyt tarjolla olevat 
omaishoitajan jaksamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen tarjolla olevat 
palvelut ja millä muilla keinolla jaksamista voidaan tukea.”

Käsittely

23.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Tuomas Tuure: Lisätään lausunnon ensimmäiseen kappalee-
seen seuraavasti: "Lautakunta on 23.5.2017 kehottanut virastoa palaut-
tamaan asian uuteen valmisteluun."

Jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850
maarit.varis(a)hel.fi


