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§ 127
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta 
sotainvalidien aviopuolisoiden kuoleman jälkeisen hoidon 
järjestämisestä Oulunkylän kuntoutussairaalassa

HEL 2014-000568 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston ensisijaisena tavoitteena on turvata 
ikäihmiselle kotona asuminen turvaamalla palvelut, kuntoutus ja hoito 
kotiin niin pitkään kuin mahdollista. Kun se ei enää ole mahdollista, niin 
viimesijaisena keinona SAS-toiminnalla (=Selvitys, Arviointi, Sijoitus) 
pyritään tasa-arvoisesti turvaamaan kullekin vanhusasiakkaalle oikea 
sijoituspaikka ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Puolisoiden kyseessä ollessa Helsingin kaupungin periaatteena on 
järjestää mahdollisuus yhteiseen asumiseen ympärivuorokautisen 
hoidon piirissä, mikäli tämä on molempien puolisoiden edun ja toiveen 
mukaista.

Kaupunki on ohjeistanut sijoitustoimintaa siten, että mikäli sotainvalidi 
on jo Valtiokonttorin sijoittamana hoitopaikassa, myös hänen 
puolisonsa voidaan sijoittaa sinne maksusitoumuksella. Yleisenä 
käytäntönä on, että puolison sijoituspäätökseen kirjataan, että hänen 
hoitotasonsa arvioidaan uudelleen tarpeen mukaan, esimerkiksi 
puolison tilanteen muuttuessa, ja uudelleenarviointi voi tarkoittaa 
muuttoa pois yhteiseksi tarkoitetusta hoitopaikasta.

Helsingin kaupunki ei järjestä kuntalaisilleen pitkäaikaishoitoa 
Oulunkylän kuntoutussairaalassa muussa kuin puolisoiden 
yhteisasumisen mahdollistamassa tarkoituksessa poikkeusjärjestelyin 
eli maksusitoumuksella. Sotainvalidipuolison kuoltua erityisjärjestelyn 
perusteen katsotaan rauenneen. Tällöin tilanne arvioidaan yksilöllisesti 
uudelleen. Helsingin kaupunki tarjoaa edesmenneen sotainvalidin 
puolisolle hänen hoidontarvettaan vastaavan hoitopaikan omissa 
ympärivuorokautisen hoidon yksiköissään tai niissä yksiköissä, joiden 
kanssa kaupunki on solminut puitesopimuksen tai hoito jatkuu 
Oulunkylässä jos se on asiakkaan kannalta inhimillisin vaihtoehto."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kanerva Seppo valtuustoaloite Kvsto 15.1.2014 asia 15

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
lausuntoa 31.5.2014 mennessä valtuutettu Seppo Kanervan ja 12 
muun valtuutetun 15.1.2014 tekemästä aloitteesta sotainvalidien 
puolisoiden aviopuolison kuoleman jälkeisen hoidon järjestämisestä 
Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Valtuustoaloite on tämän asian 
liitteenä 1. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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