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Toimialan lausunto kaupunginvaltuustolle Anna Vuorjoen toivo-
musponnesta selvittää mahdollisuutta toteuttaa kattavammin tar-
kastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palveluiden 
kehittämiseksi
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Sosiaali- ja terveystoimen lausunto kaupunginvaltuustolle Anna Vuor-
joen toivomusponteen mahdollisuudesta toteuttaa kattavammin tarkas-
tuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palvelujen kehittämi-
seksi (kaupunginvaltuuston kokous 11.12.2019 §369).

Tarkastuslautakunta edellytti vuoden 2018 arviointikertomuksessa, että 
sosiaali- ja terveystoimiala
- parantaa yli 64-vuotiaiden omaishoidettavien hoidon laatua omaishoi-
tajan lakisääteisen vapaan aikana sekä ympärivuorokautisessa hoidos-
sa että kotiin annettavana palveluna
- laajentaa kotiavustajapalvelu ilta-aikaan tai kehittää uusia kotiin an-
nettavan palvelun muotoja
- parantaa omaishoidon palveluiden saavutettavuutta järjestämällä kul-
jetus palvelun piiriin esimerkiksi taksisetelin avulla
- tiedottaa entistä laajemmin omaishoitajana toimimisen mahdollisuuk-
sista, erityisesti työssäkäyville

Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että tarkastuslautakunnan edellyttämät 
toimenpiteet on toteutettu. Yli 64-vuotiaiden omaishoidettavien hoidon 
laatua omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana sekä ympärivuoro-
kautisessa hoidossa että kotiin annettavana palveluna on kehitetty 
edelleen.  Mahdollisuutta käynnistää lyhytaikaishoidon tutkimuksellisen 
kehittämishanke kartoitettiin, mutta yli kaksivuotisen hankkeen toteut-
taminen 200 lyhytaikaishoidon asiakkaalle olisi vaatinut liian paljon ly-
hytaikaishoidon työntekijöiden työpanosta, ja siksi sitä ei katsottu tar-
koituksenmukaisesti toteuttaa. Lyhytaikaishoitoa on kuitenkin kehitetty 
asetettuihin tavoitteisiin ja asiakaspalautteisiin pohjaten. Huomiota on 
kiinnitetty erityisesti toiminnan sisältöön, kuntouttavien ja virikkeellisten 
elementtien vahvistamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen. Käytän-
nössä on lisätty esimerkiksi arkiaktiivisuutta ja yhteistoimintaa päivä-
toiminnan kanssa. Pitkäjänteisen kehittämisen kannalta on oleellista 
asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman linkittämi-
nen vahvemmin LAH-jakson aikaiseen suunnitelmaan. Lisäksi Helsin-
gin kaupunki osallistui aktiivisesti Hallituksen I & O –kärkihankkeeseen, 
joka osaltaan tuki omaishoidon laadun parantamista.
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Kotiavustajapalvelua saa myös ilta-aikaan. Lisäksi uusia kotiin annetta-
van palvelun muotoja on kehitetty, esimerkiksi omaishoidontoiminta-
keskuksista on järjestetty etäryhmätoimintaa sekä keväällä 2019 että 
nyt korona aikana. Henkilökohtaisen budjetin suunnittelua on jatkettu, 
mutta siinä on huomioitava mahdollinen kansallinen sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen uudistus sekä lukuisat eri toimijat. Uusi palvelusetelijär-
jestelmä tarjosi 1.2.2020 alkaen mahdollisuuden joustavoittaa palvelu-
setelin käyttöä siten, että kotiin annettavaa 12 tunnin palvelusete-
liä/vapaapäivä voi nyt käyttää haluamissaan jaksoissa entisen vähin-
tään 6 tunnin jakson sijasta. 

Kuljetuksiin liittyvä taksisetelien käyttö ei ole hankintalain mukaan 
mahdollista, koska julkiset hankinnat pitää kilpailuttaa niiden arvon ylit-
täessä 60 000 euroa. 

Työssäkäyville omaishoitajille on julkaistu omaishoidon tuen internetsi-
vuilla heille suunnattu materiaali ja myös ikääntyneiden omaishoitoper-
heiden internetsivuja on päivitetty. Lisäksi viestinnän monipuolistamista 
omaishoitoperheille sekä perinteisin keinoin että sosiaalisenmedian 
avulla on suunniteltu.
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