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§ 72
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen omaishoitajien liikuntapalveluja koskevasta
valtuustoaloitteesta
HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän muutetusta
ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Mari Rantasen ja 21
muun valtuutetun aloitteesta, jonka mukaan omaishoitajat voisivat käyttää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi:
"Helsingissä oli tammikuussa 2018 sopimuksen tehneitä omaishoidon
tukea saavia omaishoitajia yhteensä 3 204, joista alle 65-vuotiaiden
hoitajia oli 1 755 ja yli 65-vuotiaiden hoitajia oli 1 449.
Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettava omaishoidon tuki koostuu
hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä. Lakisääteiset vapaat voidaan järjestää lyhytaikaishoitona, osavuorokautisena hoitona, sijaisomaishoitona, päivätoimintana tai kotiin annettavana
palveluna. Kaupunki järjestää palvelut omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Sijaisomaishoitajan kuitenkin hankkii omaishoitaja itse ja kotiin annettavaa palvelua on saatavana vain palvelusetelillä.
Muita omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja ovat: päivätoiminta,
omaishoidon toimintakeskusten palvelut (vertaistukiryhmiä ja muuta toimintaa), omaishoidon kotiavustajapalvelu (yli 65-vuotiaille), tuntilomitus
(alle 65-vuotiaille), sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus, harkinnanvarainen lyhytaikaishoito tai osavuorokautinen hoito.
Sosiaali- ja terveystoimialan eri puolella kaupunkia sijaitsevissa monipuolisissa palvelukeskuksissa (12 kpl) järjestetään osin kaikille avointa
ohjattua toimintaa helsinkiläisille kotona asuville eläkeläisille ja työttömille. Palvelukeskuksissa toimii useita liikunta- ja harrasteryhmiä sekä
vertaistukiryhmiä.
Omaishoidon tuen toimintakeskukset (4 kpl) järjestävät muun ryhmätoiminnan lisäksi esim. liikuntaryhmiä, joihin omaishoitaja voi osallistua
yhdessä hoidettavan kanssa. Liikuntaa järjestetään myös omaishoitoperheiden esittämien toiveiden mukaan.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla on pitkät perinteet yhteistyöstä liikuntapalvelujen kanssa. Liikuntapalveluista on toteutettu liikuntaryhmiä, osallistuttu omaishoitajavalmennukseen sekä järjestetty muita liikunta-aiheisia tilaisuuksia.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla tuetaan kaupunkilaisten henkistä ja
fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa omalta osaltaan mm. kuntalaisten liikunnasta,
liikuntapolitiikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista. Liikuntapalveluissa päätetään liikunnasta perittävistä maksuista.
Lautakunta katsoo, että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla
omaishoitoa ja omaishoitajan jaksamista tukeva elementti.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Liikunta on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä. Omaishoitajien jaksamista tukevat mm. erilaiset liikkumisen mahdollisuudet
sekä palvelut, jotka mahdollistavat omaishoitajille vapaapäivät."
Käsittely
Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnossa esitetyt luvut omaishoitajien määrästä tarkastetaan ja korjataan teknisesti
pöytäkirjalle, koska omaishoitajien osuuksien yhteenlaskettu määrä ei
täsmää kokonaismäärän kanssa.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus:
Jäsen Mari Rantanen: Lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään: "Lautakunta katsoo,
että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla omaishoitoa ja
omaishoitajan jaksamista tukeva elementti."
Kannattaja: jäsen Saku Etholen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti
ilman äänestystä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715
merja.jantti(a)hel.fi
Riikka Haahtela, vs. vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
riikka.haahtela(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu
Mari Rantasen ja 21 muun valtuutetun aloitteesta, jonka mukaan
omaishoitajat voisivat käyttää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi:
"Helsingissä oli tammikuussa 2018 sopimuksen tehneitä omaishoidon
tukea saavia omaishoitajia yhteensä 3 234, joista alle 65-vuotiaiden
hoitajia oli 1 446 ja yli 65-vuotiaiden hoitajia oli 1 653.
Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettava omaishoidon tuki koostuu
hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä. Lakisääteiset vapaat voidaan järjestää lyhytaikaishoitona, osavuorokautisena hoitona, sijaisomaishoitona, päivätoimintana tai kotiin annettavana
palveluna. Kaupunki järjestää palvelut omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Sijaisomaishoitajan kuitenkin hankkii omaishoitaja itse ja kotiin annettavaa palvelua on saatavana vain palvelusetelillä.
Muita omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja ovat: päivätoiminta,
omaishoidon toimintakeskusten palvelut (vertaistukiryhmiä ja muuta toimintaa), omaishoidon kotiavustajapalvelu (yli 65-vuotiaille), tuntilomitus
(alle 65-vuotiaille), sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus, harkinnanvarainen lyhytaikaishoito tai osavuorokautinen hoito.
Sosiaali- ja terveystoimialan eri puolella kaupunkia sijaitsevissa monipuolisissa palvelukeskuksissa (12 kpl) järjestetään osin kaikille avointa
ohjattua toimintaa helsinkiläisille kotona asuville eläkeläisille ja työttömille. Palvelukeskuksissa toimii useita liikunta- ja harrasteryhmiä sekä
vertaistukiryhmiä.
Omaishoidon tuen toimintakeskukset (4 kpl) järjestävät muun ryhmätoiminnan lisäksi esim. liikuntaryhmiä, joihin omaishoitaja voi osallistua
yhdessä hoidettavan kanssa. Liikuntaa järjestetään myös omaishoitoperheiden esittämien toiveiden mukaan.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla on pitkät perinteet yhteistyöstä liikuntapalvelujen kanssa. Liikuntapalveluista on toteutettu liikuntaryhmiä, osallistuttu omaishoitajavalmennukseen sekä järjestetty muita liikunta-aiheisia tilaisuuksia.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla tuetaan kaupunkilaisten henkistä ja
fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa omalta osaltaan mm. kuntalaisten liikunnasta,
liikuntapolitiikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista. Liikuntapalveluissa päätetään liikunnasta perittävistä maksuista.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Liikunta on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä. Omaishoitajien jaksamista tukevat mm. erilaiset liikkumisen mahdollisuudet
sekä palvelut, jotka mahdollistavat omaishoitajille vapaapäivät."
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta
27.3.2018 mennessä valtuutettu Mari Rantasen ja 21 muun valtuutetun
aloitteesta koskien omaishoitajien oikeutta Helsingin kaupungin liikuntapalvelujen vapaakorttiin maksutta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715
merja.jantti(a)hel.fi
Riikka Haahtela, vs. vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
riikka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet
1

Rantanen Mari Aloite Kvsto 17012018 9

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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