Svar på skriftligt spörsmål SSS 150/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att höja stödet för närståendevård
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 150/2016 rd undertecknat av
riksdagsledamot Johanna Karimäki /gröna m.fl.:
Vad gör regeringen för att förbättra stödet för närståendevårdare, för att höja
vårdarvodet, för att trygga närståendevårdarens lediga dagar och för att förbättra
tjänster till stöd för närståendevårdare?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Statsminister Sipiläs regeringsprogram omfattar en betydande ökning av resurserna för att utveckla
närståendevården. Prioriteringen är att närståendevårdarna ska få stöd för att orka bättre. Tjänster till stöd
för närståendevården och närståendevårdarens möjlighet till ledighet är i nyckelposition för att
närståendevårdarna ska orka bättre.

Regeringen har reserverat ett bestående statligt tilläggsanslag om cirka 50 miljoner för 2016 och
75 miljoner från och med 2017 för att utveckla närståendevårdares och familjevårdares
ledigheter. Att det statliga tilläggsanslaget för närståendevården används för att stödja
närståendevårdare säkerställs genom ändringar i lagstiftningen.
De planerade lagreformerna utvidgar den lagstadgade ledigheten för närståendevårdare till att
gälla alla närståendevårdare som ingått ett avtal om närståendevård med kommunen.
Närståendevårdaren och kommunen kan i fortsättningen ingå ett mer flexibelt avtal om
periodisering av den lagstadgade ledigheten så att fler närståendevårdare kan utnyttja sin rätt till
ledighet enligt sina behov och önskemål. Med stöd av avtalet kan närståendevårdaren också ta
ut sin lagstadgade ledighet i form av flera perioder som varar mindre än ett dygn. Dessutom är
syftet att lagen ska omfatta undersökningar av närståendevårdarnas välfärd och hälsa samt
träning i närståendevårdaruppgiften. Möjligheten till ledighet beträffande andra
närståendevårdare än de som ingått ett avtal om närståendevård förbättras genom en reform av
socialvårdslagen. De planerade reformerna medför nya uppgifter för kommunerna, som
emellertid anvisas en statsandel på 100 procent.
Åtgärderna inom regeringens spetsprojekt "Hemvården för äldre utvecklas och
närståendevården för alla ålderskategorier förbättras" stöder för sin del genomförandet av den
nya lagstiftningen. I projektet utvecklas, sprids och rotas god praxis för närståendevård av barn,
arbetsföra och äldre. Projektplanen omfattar träning av närståendevårdare i olika åldrar,
undersökningar av välfärd och hälsa, rehabilitering för närståendevårdare och vårdbehövande
samt utveckling och ökning av vikariealternativen för närståendevårdare. Syfte är också att
stödja inrättandet av regionala center för närståendevård och familjevård.
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I Sverige betalas en närståendepenning från sjukförsäkringen till personer som tar hand om en
anhörig eller närstående efter att denne har insjuknat allvarligt. Utifrån den utredning inom
statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet som ska genomföras i år kan man bedöma
huruvida Finland behöver skapa ett motsvarande system som det som används i Sverige.
Lagändringar gällande vårdarvoden för närståendevårdare planeras inte under denna
regeringsperiod. Reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården kommer för sin
del att förenhetliga grunderna för och nivån på vårdarvodena samt annan praxis i anslutning till
stödet av närståendevården och därigenom öka likabehandlingen av närståendevårdare och
vårdbehövande runtom i landet.
Helsingfors 5.4.2016
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula

