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Omaishoidon kehittäminen
1. Vastaajataho ja yhteyshenkilön tiedot
Vastaajien määrä: 1
Vastaajatahon virallinen nimi

Vastauksen kirjanneen henkilön
nimi

Vastauksen vastuuhenkilön
puhelinnumero

Vastauksen vastuuhenkilön
sähköposti

SAMS - Samarbetsförbundet kring
funktionshinder rf

Robin Lindberg

0503683288 0503683288

nina.afhallstrom@samsnet.fi

2. Vastaajataho
Vastaajien määrä: 1

3. Ehdotukset omaishoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi
Vastaajien määrä: 1

Tarkoituksenmukainen

Melko
tarkoituksenmukainen

Melko
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen

En
osaa
sanoa

Omaishoitajien
harkinnanvarainen
valmennus, jota voi
tuottaa kunta tai muu
toimija, esim. järjestö

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien
harkinnanvarainen
täydennyskoulutus, jota
voi tuottaa kunta tai muu
toimija, esim. järjestö

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien
harkinnanvaraiset
hyvinvointi- ja
terveystarkastukset

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien
vapaajärjestelmän
laajentaminen
koskemaan kaikkia
omaishoitosopimuksen
tehneitä omaishoitajia

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien vapaiden
porrastaminen hoidon
vaativuuden ja sitovuuden
mukaan

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien
lakisääteisen vapaan

Yhteensä Keskiarvo

käytön joustavoittaminen
Yhteensä

6

0

0

0

0

6

1

4. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Vastaajien määrä: 1


Det är bra att behovsprövad arbetsprövning och kompletterande utbildning ordnas för närståendevårdarna, men det är viktigt att den tid som går åt till detta inte räknas
som lediga dagar, med tanke på närståendevårdarnas ork.
Kommunen ska vid behov arrangera avbytarservice under tiden då närståendevårdaren deltar i utbildning och fortbildning som främjar närståendevårdarens möjligheter
att sköta sitt uppdrag.
Behovsprövade välmående- och hälsogranskningar för närståendevårdarna har efterfrågats. Det behövs som en preventiv åtgärd för det kan stärka närståendevårdarens
välbefinnande. Det är också ändamålsenligt att utvärderingen vid välmående- och hälsogranskningarna kan leda till att samhället erbjuder andra kompletterande
serviceformer, om det visar sig att närståendevårdaren har för stor arbetsbörda.
Likaså är det lyckat att granskningarna är avgiftsfria, för då är chansen större att närståendevårdaren utnyttjar den här möjligheten.
Det är viktigt att avbytarservicen ordnas utifrån närståendevårdarens och familjens behov, även då det gäller vård av personer med funktionsnedsättning. Som belysande
exempel kan nämnas att angående barn med utvecklingsstörning bör man beakta barnets eventuella behov av avskildhet, bekanta vårdare samt alternativ och
kompletterande kommunikation (AKK). I vissa fall har avbytarservicen arrangerats som gruppverksamhet också för sådana barn, som på grund av sin
funktionsnedsättning behöver avskildhet och lugn och ro. Familjerna har upplevt att detta belastat deras ork mer än underlättat, eftersom det kan dröja länge innan
situationen lugnat sig efter att barnet kommit hem från avlastningsplatsen. I dessa fall är det viktigt att kommunen erbjuder alternativ, ex. avbytarservice i hemmet.
Det är bra att alla närståendevårdare får minst två dygn ledigt per månad, men det får inte leda till att de som får minst tre dygn (de mest krävande vårdsituationerna) får
det sämre ställt i praktiken. För att den närstående ska orka är det viktigt med tillräckligt med avlastning. Vi förespråkar också en möjlighet att i någon utsträckning spara
lediga dagar så att de kan användas då det passar familjen bäst, eftersom familjernas situationer varierar. Detta skulle inte medföra extra kostnader.
Vi framför oro över att förslaget kan medföra försämring för barnfamiljer, där barnen med funktionsnedsättning deltar i småbarnsfostran/utbildning medan
föräldern/föräldrarna yrkesarbetar, och som fram till nu erhållit det lägsta stödet för närståendevård men inte lediga dagar. I och med att kommunerna enligt förslaget
skulle vara tvungna att erbjuda också dessa familjer två lediga dagar/månad är vi oroliga över att detta innebär att kommunerna låter bli att göra upp avtal om
närståendevård med dessa familjer, trots att behovet finns. Dessa familjers situation får inte försämras i och med att närståendevårdaravtalen justeras på grund av
lagändringen.

5. Ehdotukset sosiaalihuoltolain muuttamiseksi
Vastaajien määrä: 1

Tarkoituksenmukainen

Melko
tarkoituksenmukainen

Melko
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen

En
osaa
sanoa

Harkinnanvaraisen
vapaan kohdentaminen
niille omaisille ja
läheisille, joiden antama
hoito ja huolenpito on
päivittäin sitovaa

1

0

0

0

0

1

1

Kunnan velvollisuus
järjestää hoitajan vapaan
aikainen sijaishoito
tarkoituksenmukaisella
tavalla

1

0

0

0

0

1

1

Toimeksiantosuhteisen
sijaishoidon
laajentaminen
koskemaan myös ilman
omaishoitosopimusta
omaistaan tai läheistään
hoitavia henkilöitä

1

0

0

0

0

1

1

Yhteensä

3

0

0

0

0

3

1

Yhteensä Keskiarvo

6. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Vastaajien määrä: 1


Att utöka tillämpningsområdet för dessa rättigheter till anhöriga eller närstående som inte har ett närståendevårdsavtal är en anmärkningsvärd förbättring. På det här
sättet blir den vård som erbjuds mer täckande och är ett led i strävandena att på ett jämlikt sätt fördela resurserna inom socialvården.
I motiveringarna till 27a § i socialvårdslagen förklaras att paragrafen gäller personer som ger dygnetruntvård eller dagligen bindande vård enligt 4 § i
närståendevårdslagen, men som ändå inte gjort upp avtal om närståendevård med kommunen. Denna formulering kan innebära att till exempel föräldrar, vars barn är i
daghem eller skola (och därmed inte hemma under en viss del av dygnet) faller utanför ramen för ledighet. Vården av barnet kan trots vistelsen i daghem/skola vara
krävande under dygnets övriga timmar (morgon, eftermiddag, kväll, natt samt helger och semestrar). Vi föreslår därför att man förtydligar att kortvarig frånvaro till exempel

då barnet deltar i verksamhet för småbarnsfostran eller undervisning inte är ett hinder för att bevilja ledighet enligt denna paragraf. Det nuvarande förslaget riskerar att
leda till att kommunerna gör olika tolkningar, vilket leder till ojämlikhet.

7. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta kokonaisuutena omaishoitajien määrän kehittymiseen.
Vastaajien määrä: 1
Paljon Jonkin verran Ei juurikaan

Ei lainkaan

En osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo

Lasten omaishoitoon

0

0

0

0

1

1

5

Työikäisten omaishoitoon

0

0

0

0

1

1

5

Iäkkäiden omaishoitoon

0

0

0

0

1

1

5

Yhteensä

0

0

0

0

3

3

5

8. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Ei vastauksia.

9. Ehdotettujen muutosten vaikutus omaishoitojaksojen pituuteen. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta kokonaisuutena
omaishoitojaksojen kestoon.
Vastaajien määrä: 1

10. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Ei vastauksia.

11. Ehdotettujen muutosten vaikutukset omaishoitajien tosiasialliseen mahdollisuuteen pitää vapaita. Arvioikaa ehdotettujen
muutosten vaikutusta kokonaisuutena omaishoitajien tosiasialliseen mahdollisuuteen pitää vapaita. Sijaisjärjestelyjä kehitetään
myös osana kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.
Vastaajien määrä: 1

12. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Ei vastauksia.

13. Ehdotettujen muutosten vaikutus omaishoitajien jaksamiseen ja hyvinvointiin. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta
kokonaisuutena omaishoitajien jaksamiseen ja hyvinvointiin.
Vastaajien määrä: 1

14. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Ei vastauksia.

15. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta ilman omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään hoitavien henkilöiden
vapaiden määrään.
Vastaajien määrä: 1

16. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Ei vastauksia.

17. Mitä muuta haluatte tuoda esille lakiehdotuksesta?
Vastaajien määrä: 1


Det är överlag frågan om ett aktivt grepp för att bättra ställningen för närståendevårdarna och för de vårdare som inte har skrivit något avtal med kommunen om stöd för
närståendevård. Därigenom blir också ställningen bättre för dem som vårdas.
Närståendevården är en viktig socialtjänst i och med att den gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning, minnessjuka, personer med psykisk ohälsa, sjuka
personer och äldre att bo hemma, om de vill det.
Med tanke på att trygga de svenskspråkigas språkliga rättigheter bör man säkerställa att arbetsträning och kompletterande utbildning för närståendevårdarna finns att
tillgå på svenska samt att avbytarservicen fungerar på svenska. Detta är viktigt för lagstiftaren att beakta då man skapar nya strukturer i och med social- och
hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen.
Att utöka resurserna inom närståendevården är ett förmånligt sätt för staten att hantera det ökande vårdbehovet. Det är viktigt att förbättringar för närståendevården inte
leder till att andra serviceformer blir lidande. Närståendevård lämpar sig inte i alla situationer, utan ska vara ett av alternativen. Det behövs garantier för att myndigheterna
inte aktivt försöker styra mänskor att välja närståendevården. Vid behov bör andra vårdformer utredas, om familjens situation är sådan att närståendevård inte är det mest
lämpliga alternativet.

