Svar på skriftligt spörsmål SSS 167/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att identifiera, nå ut till och stödja unga
närståendevårdare/vårdare
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 167/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:
Vad ämnar regeringen göra för att unga närståendevårdare/vårdare ska identifieras och
nås samt för att det utvecklas metoder för att stödja unga vårdare?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
En person som är i behov av socialtjänster har rätt att få en övergripande bedömning av sitt servicebehov och i brådskande fall genast. Enligt 39 § i socialvårdslagen ska bedömningen av servicebehovet kompletteras med en klientplan som utarbetas för klienten eller genom en an-nan
motsvarande plan, om det inte är uppenbart onödigt att utarbeta en plan. I klientplanen fastställs
behovet av stöd och metoderna för att tillgodose det. När egna eller andra närstående personer
stödjer klienten utarbetas vid behov en särskild plan för stödet av dem.
Barnets intresse ska beaktas i alla de fall i vilka verkställandet av socialvården de facto påver-kar
barnets situation. Enligt 44 § i socialvårdslagen (1301/2014) ska stödbehovet för ett barn eller en
annan person i klientens vård utredas. Vid behov ska erhållande av tillräcklig vård och tillräckligt
stöd säkerställas genom ett möte med barnet eller en annan person som vårdas. När det gäller
barnklienter bedöms det stöd som barnets föräldrar behöver. I stödet för familjerna ska många
olika slag av socialvårdens tjänster tillämpas som t.ex. familjearbete, hemtjänst, vård i hemmet,
socialhandling och socialarbete och i sista hand barnskyddsåtgärder.
Enligt barnskyddslagen 13.4.2007/417 har barnet rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk
och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Myndigheter som arbetar med barn och familjer ska stödja föräldrar och vårdnadshavare i deras uppgift som fostrare samt sträva efter att
erbjuda familjen nödvändig hjälp tillräckligt tidigt samt vid behov hänvisa barnet och familjen till
barnskyddet.
Kommunen kan utgående från 27 b § i socialvårdslagen ordna lediga dagar samt rekreationsledighet som är kortare än ett dygn för en anhörig eller närstående som dagligen ger en stödbehövande bindande vård och omsorg. Kommunen ska sörja för att vården av den vårdbehövande
ordnas på ett ändamålsenligt sätt under ledigheten.
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Regeringens proposition till ny lag om tjänster för personer med funktionsnedsättning lämnas i
slutet av vårsessionen 2018. I lagförslaget föreskrivs om särskilda tjänster för personer med fysiska, psykiska, sociala eller kognitiva funktionsbegränsningar som till följd av en skada eller
sjukdom oundgängligen är i behov av hjälp och stöd. Handikapptjänster ges om de allmänna
tjänsterna på grund av skada eller sjukdom inte är tillräckliga eller lämpliga för personen. Avsikten är att lagen också ska beakta behovet av stöd som familjerna till personer med funkt-ionsnedsättning behöver. Även de som av psykiska skäl behöver hjälp och stöd har enligt lagen som
nu bereds rätt till handikapptjänster om förutsättningarna i lagen för beviljande av tjänsten uppfylls.
Målet för regeringens spetsprojekt ”Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla
ålderskategorier förbättras” är att utveckla enhetligare och bättre samordnade tjänster för alla
äldre, närståendevårdare i alla åldrar och familjevårdare än nu. I projektet tas bland annat i bruk
stödmodeller utvecklade för närstående till klienter inom psykisk rehabilitering och det skapas
handlingsmodeller för centraler för närstående- och familjeomsorg. Utvecklingen av tjänster som
stöder närståendevården följs upp bland annat i en hela landet omfattande uppfölj-ningsundersökning i höst.
Som en del av regeringens spetsprojekt ”Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster” förnyas barn- och familjetjänsterna 2016-2018, så att de bättre än nu motsvarar behoven hos
barn, unga och familjer. Med hjälp av handlingsmodellen för familjecentraler är det möjligt att
bättre än nu identifiera situationerna som beskrivs i frågan och handla så att barn och deras närstående får det behov de behöver.
Helsingfors 18.5.2018
Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

