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Valmistelijat: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, 02 778 3000, aikuis- ja vammaissosiaalityön
päällikkö Kaisa-Mari Tepsa-Isokorpi, kaisa-mari.tepsa-isokorpi@salo.fi, 02
778 3003 ja vt. vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla-lindegren@salo.fi, 02 772 6557
Kannanotossa oleviin asioihin on vastattu alle 65-vuotiaiden
omaishoidettavien osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan 13.6 kokouksessa
mm. seuraavasti:
”Salon kaupungin kaupunginvaltuusto on varannut 100.000 euron
lisämäärärahan vuodelle 2018 omaishoidontukeen alle 65-vuotiaille
asiakkaille. Määrärahasta 40.000 euroa on varattu uusien
omaishoidontukipäätösten myöntämiseen. Vuonna 2018 kaikille
omaishoidontuen hakijoille, jotka ovat täyttäneet myöntämiskriteerit, on tuki
voitu myöntää.
Pääsääntöisesti omaishoitajan vapaiden aikana hoito on järjestetty
sijaishoitajan toimesta hoidettavan kotona ja sijaishoitopalkkiota on
myönnetty 36 sijaishoitajalle (kevään 2018 aikana), yhteensä sijaishoitajia
on ollut 57. Kehitysvammahuollon tilapäishoitoyksikkö Elmeriä on käyttänyt
16 omaishoitajaa. Lisäksi omaishoidon sijaishoitoa on järjestetty
ostopalveluna palvelun saajien tarpeen ja kysynnän mukaan."
Tilapäishoitoa on ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta kuudelle asiakkaalle.
Esiin tulleeseen tarpeeseen on vastattu ostamalla palveluita, jos vapaata ei
ole saatu järjestettyä sijaishoitajien tai tilapäishoidon avulla. Yhteydenotot
vapaan järjestämiseksi eivät ole lisääntyneet vuoden 2018 aikana.
Vammaispalveluiden omaishoidon sosiaaliohjaaja on henkilö, kehen näissä
asioissa kannattaa olla suoraan yhteydessä.
Vuonna 2018 omaishoidon sosiaaliohjaaja on päivittänyt 50
omaishoidettavan palvelusuunnitelmaa, jonka yhteydessä päivitetään myös
vapaapäivien järjestämistapa. Palvelusuunnitelmien mukaan 51
omaishoitajaa voi käyttää vapaapäivien järjestämiseen sijaishoitajaa, joka
tulee lähipiiristä. Perhehoidon käyttäminen on toimivin järjestämistapa 10
perheen kohdalla. Elmerin palveluiden käyttömahdollisuus on 31 perheellä.
Yksityisiä palveluiden ostaminen on mahdollista 8 perheen kohdalla. On
myös perheitä, jotka eivät halua mahdollisuutta vapaapäiviin.
Perhehoito on toimiva tapa järjestää alle 65-vuotiaiden omaishoidon
vapaita. Perhehoidon kehittäminen on osoittautunut haasteelliseksi, vaikka
Salo rahoittaa Kaarinan hallinnoimaa Varsinais-Suomen ikäihmisten ja

kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toimintaa. Vuonna 2018
vammaispalveluiden työnjakoa muokattaessa on perhehoidolle nimetty
vastuuhenkilö, joka on vammaispalveluiden ohjaaja. Tavoitteena on, että
Salon kaupungin vammaispalvelut etsii aktiivisesti perhehoitajia
työtehtävään.
Vuodelle 2019 valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa mm. omaishoidon
vapaisiin, jolloin perheiden valinnanvapaus lisääntyy. Vanhuspalveluissa
käytössä oleva tukihenkilömalli ei ole toimiva alle 65-vuotiaiden palveluissa,
joissa vapaan tarve on usein esim. koko viikonlopun kestävä. Yhdelle
työntekijälle ei voida suunnitella 48 tunnin työvuoroja. Lisäksi perheiden
tarpeet kohdistuvat usein ilta-aikaan.
Taloushallinnon raporttiohjelman mukaan alle 65-vuotiaiden omaishoitoon
varatut määrärahat tulevat käyteyiksi vuoden 2018 aikana.
Yli 65-vuotiaiden osalta määrärahan käyttöön on vastattu 13.6 sosiaali- ja
terveyslautakunnan kokouksessa, jossa todetiin, että lisämääräraha
käytetään toisen omaishoidon tukihenkilön palkkaamiseen sekä
omaishoidontuen palkkioihin. Taloushallinnon raporttiohjelman mukaan
omaishoitoon varatut määrärahat tulevat käytetyksi kyseisiin tarkoituksiin
vuoden 2018 aikana.
Kunnille myönnetyt valtiontuet eivät ole korvamerkittyjä ja ne eivät näy
sosiaalityön tai vanhuspalveluien palveluiden talousarviossa tulona.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa valmistelutekstissä olevan
vastauksen Salon omaishoitajat ry:n kannanottoon.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

