Svar på skriftligt spörsmål SSS 104/2019 rd

Svar på skriftligt spörsmål om tidtabellen för att i lagen införa en vårdardimensionering på 0,7 och om regeringens övriga åtgärder för att
garantera kvaliteten på äldreomsorgen
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 104/2019 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf:
Hur och med vilken tidtabell kommer regeringen att lägga fram för behandling i riksdagen lagförslaget om att i lagen införa en vårdardimensionering på 0,7,
vilken är den uppskattade tidpunkten för lagens ikraftträdande och
vilka andra åtgärder ämnar regeringen vidta för att säkerställa en riksomfattande berömlig kvalitet på äldreomsorgen runt om i Finland.
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Statsminister Antti Rinnes regeringsprogram innehåller en omfattande mängd olika åtgärder för
att både stärka den åldrande befolkningens välbefinnande och funktionsförmåga och för att förbättra tjänsterna för äldre personer. Familje- och omsorgsministern har tillsatt en arbetsgrupp
som ska bereda förslag för att reformera tjänstehelheten för äldre personer och beredskapen inför en åldrande befolkning. Arbetsgruppernas uppgift är att bereda förslag till behövliga ändringar av lagstiftningen inklusive konsekvensbedömningar. Dessutom ger gruppen ett förslag
gällande kvalitetsrekommendationerna för 2020–2023 samt gällande långsiktiga åtgärder som
anknyter till åldrande och är mer omfattande än social- och hälsovårdstjänsterna.
I regeringsprogrammet fastställs att en bindande minimidimensionering (0,7 per klient) för omsorgspersonalen i enheter för effektiviserat serviceboende och andra enheter med heldygnsomsorg ska utfärdas genom lag. Samtidigt görs arbetsfördelningen klarare bland annat när
det gäller stödtjänster. Enligt riktlinjen beaktas i dimensioneringen alltid vårdberoendet i första
hand. Till stöd för bedömningen av vårdberoendet föreskrivs det om nationellt jämförbara indikatorer för utvärdering och uppföljning av funktionsförmågan. Regeringen har preciserat noteringen i regeringsprogrammet med att reformen av tjänster för äldre ska genomföras i två delar.
Reformen av dimensioneringen bereds först med snabb tidtabell under hösten. Regeringens proposition läggs fram för behandling i riksdagen under höstsessionen 2019.
De övriga helheter som kräver reformer bereds utifrån arbetsgruppens förslag före slutet av året
och anknytande ändringar i lagstiftningen presenteras för riksdagen under våren. Arbetsgruppen
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lägger fram ett förslag om innehållet och ikraftträdandet före utgången av september och överlämnar efter det förslaget till familje- och omsorgsministern. Regeringens proposition bereds
utifrån arbetsgruppens förslag.
Vid sidan av heldygnsomsorgen kommer hemvårdens resurser och kvalitet att stärkas. Även
närståendevården vidareutvecklas. Förutom att mängden tjänster och resurser stärks, förbättras
även tjänsternas innehåll och strukturer. Som en del av utvecklingen av de äldres tjänstesystem
tas nya arbetssätt och ny teknik i bruk.
För att förbättra tjänsterna utvidgas tjänsteutbudet och utvecklas olika koncept som är mellanformer vad gäller boende och tjänster. Regeringsprogrammet omfattar ett åtgärdsprogram för de
äldres boende som genomförs som en del av åldersprogrammet. Miljöministeriet ansvarar för
dess genomförande i samarbete med andra aktörer.
För att främja välbefinnandet och funktionsförmågan utvecklas livsstilshandledningen, rådgivningen och stödet och riktade välbefinnandegranskningar genomförs och servicehandledningen
utvecklas. Personer som går i pension ska beaktas särskilt. För att stöda funktionsförmågan ska
kvaliteten och tillgången på näring för äldre och möjligheter för äldre att äta tillsammans med
andra ska både i fråga om äldre som bor hemma och äldre som bor på vårdenheter tas med i utvecklingen och övervakningen. Som bäst bereder en sektorsövergripande arbetsgrupp måltidsrekommendationer för äldre och genomförandet av dessa kommer att stödas som en del av den
mångsidiga utveckling av tjänster som regeringen enhälligt kommit överens om.
Helsingfors 30.9.2019
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

