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§ 334
Stj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en 
rehabiliteringsperiod för par inom närståendevården

HEL 2013-003799 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Seija Muurinen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Seija Muurinen och 25 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att par inom närståendevården ska erbjudas en gemensam 
rehabiliteringsperiod. 

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att stödet för närståendevård och familjer inom 
närståendevården under de senaste åren målmedvetet har utvecklats. I 
fortsättningen går man framåt utgående från rekommendationerna från 
den riksomfattande arbetsgruppen för utveckling av närståendevården 
och eventuella förändringar i lagstiftningen i syfte att öka 
närståendevården och ge stöd för att familjerna inom 
närståendevården ska orka.

Det är möjligt för par inom närståendevården att utnyttja 
rehabiliteringsperioder olika serviceproducenter erbjuder. I samband 
med att servicesedeln inom social- och hälsovårdssektorn blir 
permanent från och med 1.1.2014 är det möjligt att uppskatta huruvida 
man kan planera in de tjänster som nämns i motionen i den 
verksamhet där servicesedeln är giltig.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite 

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2013 § 981

HEL 2013-003799 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.   

09.09.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.05.2013 § 128

HEL 2013-003799 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Omaishoitajien jaksamista tuetaan monin keinoin, ja omaishoitoa on 
viime vuosina määrätietoisesti kehitetty.  Omaishoitoperheille 
tarjottavan kotiavun kotiavustajien määrää on lisätty, osa-aikainen yö- 
tai päivähoitovaihtoehto on otettu käyttöön, palveluohjausta on 
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tehostettu ja palvelusetelivaihtoehto on laajentunut omaishoitajan 
lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon lisäksi myös muuhun 
lyhytaikaishoitoon.

Omaishoitopariskuntien yhteisiä hoito-, loma- ja tai kuntoutusjaksoja 
tarjoavat yksityisten palveluntuottajien lisäksi myös 
Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry sekä Kansaneläkelaitos. 
Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry tarjoaa jäsenilleen 
omaishoitopariskuntien yhteisen lomaviikon hyvin edullisesti 280 
eurolla ja Kansaneläkelaitoksen omaishoitopariskuntien 
kuntoutuskurssit ovat maksuttomia.

Vuonna 2011 Sosiaalivirastossa selvitettiin yhteistyössä 
Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry:n kanssa myös 
mahdollisuutta tarjota palvelusetelillä omaishoitopariskunnille yhteinen 
hoitojakso. Tuolloin palvelusetelivaihtoehdon ei kuitenkaan arvioitu 
olevan riittävän houkutteleva muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Jos 
palveluseteli vakiinnutetaan yhdeksi palvelujen 
järjestämisvaihtoehdoksi Helsingissä vuodesta 2014 alkaen, arvioidaan 
mahdolliset uudet palvelusetelivaihtoehdon piiriin otettavat palvelut 
erikseen.

Valtuustoaloitteessa viitataan Oulunkylän kuntoutussairaalan tiloihin, 
jotka ovat osittain epätarkoituksenmukaiset sairaalan nykyiseen 
toimintaan. Näiden tilojen osalta ovat kuitenkin käynnistymässä 
muutostyöt, joiden jälkeen myös nämä tilat soveltuvat 
sairaalatoimintaan.

Omaishoitoa tullaan kehittämään valtakunnallisen omaishoidon 
kehittämistyöryhmän suositusten ja mahdollisten lainsäädännön 
muutosten pohjalta omaishoidon lisäämiseksi ja omaishoitoperheiden 
jaksamisen tukemiseksi.

Terveysvaikutusten arviointi

Omaishoitajien ja omaishoidettavien terveydentilan seurannalla ja 
oikea-aikaisella kuntoutuksella on vaikutusta omaishoitosuhteen 
jatkumiselle ja hoitajan ja hoidettavan hyvinvoinnille ja toimintakyvylle."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi


