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§ 187
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta koskien 
omaishoitajien virkistysmahdollisuuksien tukemista 

HEL 2015-003163 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon 
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle 
annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta 
hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on 
harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten 
varaamiensa määrärahojen rajoissa. 

Helsingissä oli vuonna 2014 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 805.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä 
lyhytaikaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Neljä omaishoidon 
toimintakeskusta tarjoaa palveluja myös muille kuin niin sanotuille 
sopimusomaishoitajille, jotka eivät ole omaishoidon korvauksen 
piirissä. Keskukset järjestävät muun muassa viikoittain 
kahvilatapaamisia, virkistysretkiä sekä erilaista ryhmätoimintaa. 
Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry:n palvelut ovat kaikkien 
jäsenomaishoitajien käytössä. Yhdistys tarjoaa mm. ryhmä- ja 
virkistystoimintaa.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on 
yhdeksi seurattavaksi tavoitteeksi kirjattu omaishoidon tuen käytön 
tukeminen yhtenä palvelujen järjestämistapana. Selvitettävänä on 
muun muassa mahdollisuudet toteuttaa omaishoitajien jaksamista 
tukevat hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Omaishoitoperheiden 
tilanteet ovat kovin erilaisia ja perheiden tukemiseen pyritään 
löytämään yksilölliset ratkaisut. Palvelujen käytöstä tehtävä yleinen 
kartoitus ei toisi asiaan yksilöllisesti sovellettavaa lisätietoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
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raamiin. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään 
loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon tuki parantaa vammaisten sekä ikääntyneiden kotona 
asumisen mahdollisuuksia toimintakykyä rajoittavista seikoista 
huolimatta. Kotona asuminen lisää heidän hyvinvointiaan. Myös 
omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä varmistetaan erilaisten 
tukitoimenpiteiden ja yksilöllisen ohjauksen avulla."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ym. on tehnyt talousarvioaloitteen, joka koskee 
omaishoitajien virkistäytymismahdollisuuksien tukemista.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet
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