Svar på skriftligt spörsmål SSS 200/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om lika tillgång till stöd för närståendevård
oberoende av bosättningsort
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 200/2016 rd undertecknat av
riksdagsledamot Heli Järvinen /gröna m.fl.:
Hur ämnar regeringen se till att alla finländare som får stöd för närståendevård har en
likvärdig och jämlik möjlighet att få ett lika stort stödbelopp på samma
betalningskriterier oberoende av bosättningsort?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Statsminister Sipiläs regeringsprogram omfattar en betydande ökning av resurserna för att stödja
närståendevården. Det är en prioritering att närståendevårdarna ska få stöd för att orka bättre. Detta
genomförs genom att sörja för närståendevårdarnas hälsa och välfärd, genom att förbättra
närståendevårdarnas möjlighet till ledighet och genom att öka tjänster som underlättar
närståendevårdarnas vård- och omsorgsuppgifter.

Lagändringar gällande grunderna för vårdarvodena för närståendevårdare planeras inte under
denna regeringsperiod. Reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården som är
under beredning, lagändringarna angående närståendevården som är under beredning och
regeringens spetsprojekt Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla
ålderskategorier förbättras skapar dock förutsättningar för att likabehandlingen av
närståendevårdare och vårdtagare runtom i landet ökar under denna regeringsperiod.
Enligt regeringens riktlinjer om den fortsatta beredningen av reformen av servicestrukturen
inom social- och hälsovården och regionförvaltningsreformen delas Finland in i 18 landskap
(självstyrelseområden) med skyldighet att ordna social- och hälsovård och finansieringsansvar.
Att överföra ansvaret för att ordna hälso- och sjukvård från kommunerna till landskapen
förenhetligar också stödet för närståendevård. Bedömningen av behovet av stöd för
närståendevård samt grunderna för och nivån på arvodena för närståendevård förenhetligas på
landskapsnivå. Detta ökar märkbart likabehandlingen av närståendevårdare och vårdtagare
jämfört med nuläget.
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. Syftet är att utöka närståendevårdarnas rättighet till lagstadgad ledighet samt införa
lagstadgade undersökningar av närståendevårdarnas hälsa och välfärd och en möjlighet att få
träning i närståendevårdaruppgiften. Möjligheten till ledighet också för andra närståendevårdare
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än de som ingått ett avtal om närståendevård med
regeringsproposition om en reform lämnas till riksdagen i maj.

kommunen

förbättras.

En

Regeringens spetsprojekt Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla
ålderskategorier förbättras sprider god praxis för närståendevård i större skala. Syftet är också
att som en del av spetsprojektet stödja inrättandet av regionala center för närståendevård och
familjevård. Enligt projektplanen skulle centren fungera som mångsidiga stöd-, kompetens- och
utvecklingscenter för närståendevården. Aktörerna som deltar i projektet kan komma överens
om att en av centrens uppgifter är att förenhetliga grunderna för beviljande av stöd för
närståendevård och vårdarvodena i området.
Helsingfors 27.4.2016
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula

