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Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden vaihtoehtoinen
käyttökokeilu ajalla 1.11.2019 - 30.4.2020

256/02.05.00/2017

SOTE 28.08.2019 § 70  Vuodenvaihteessa 2018 - 2019 omaishoitajille tehtyyn asiakaskyselyyn
  vastasi satakaksitoista (n=112) yli 65-vuotiasta hoitavaa omaishoitajaa ja
  48 (n=48) alle 65-vuotiasta hoitavaa omaishoitajaa. Yli 65-vuotiaita
  hoitavista omaishoitajista 48 % eli 54 omaishoitajaa ja alle 65-vuotiaita
  hoitavista 36 % eli 17 omaishoitajaa ei ole käyttänyt  omaishoidon 
  lakisääteisiä vapaapäivä. Pääasiasiallisena syynä on hoidettavan 
  haluttomuus lähteä muualle hoitoon (yli 65-vuotiaista 58%, alle 
  65-vuotiaista 42 %). Yli 65-vuotiaiden osalta toisena syynä oli, ettei
  vapaiden käytölle koettu tarvetta (32 %) tai sopivaa järjestämistapaa ei ole
  tarjolla (14 %). Alle 65-vuotiaiden osalta toiseksi keskeiseksi syyksi
  vapaiden käyttämättömyyteen nousi se, ettei sopivaa järjestämistapaa ollut
  tarjolla (35 %).

  Kyselyn lisäksi omaishoitajien taholta on esitetty toiveita vaihtoehtoisille
  omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämistavoille, kuten 
  siivoukselle, talousavulle (lumityöt, pihatyöt), jalkahoidolle tai muille
  omaishoitajan jaksamista tukeville palveluille. Omaishoidon tuen 
  henkilökohtaisen budjetin lyhyessä kokeilussa tyytyväisimmät asiakkaat
  olivat ne, jotka käyttivät henkilökohtaisen budjetin siivouspalvelun 
  hankkimiseen. Tämän koettiin keventävän omaishoitajan rasitusta ja
  lisäävän omaishoidettavan ja – hoitajan hyvinvointia, kun arjessa on yksi
  kuormittava tehtävä vähemmän.

  Omaishoidon lakisääteisten vapaiden vaihtoehtoinen käyttökokeilu on
  tarkoitettu ensisijaisesti niille omaishoitajille, jotka eivät ole käyttäneet
  lakisääteisiä vapaitaan, koska sopivaa järjestämistapaa ei ole ollut tarjolla.
  Tämän käyttökokeilun rinnalla ollaan vahvistamassa perhehoidon ja
  uutena kiertävän perhehoidon mahdollisuutta. Osa niistä, jotka eivät ole
  hyödyntäneet aiemmin vapaitaan, tullee käyttämään perhehoitoa. Niille
  omaishoitajille, jotka ovat tähän mennessä käyttäneet lakisääteisiä
  vapaitaan, uusi tapa voi olla vaihtoehtona, mutta sitä ei myönnetä 
  ylimääräisenä tukimuotona. Vapaiden muodon vaihtaminen ei saa lisätä
  merkittävästi vapaiden kustannuksia nykyisestä tilanteesta.

  Omaishoidon lakisääteisten vapaiden vaihtoehtoinen käyttökokeilu
  toteutetaan palvelusetelillä. Palvelu myönnetään euromääräisenä 
  125€/kuukausi.

  Mikäli omaishoitajat ottavat uuden vapaiden järjestämistavan käyttöön,
  tullee se lisäämään omaishoidon tuen kustannuksia jonkun verran.
  Toisaalta kunnan velvoitteena on mahdollistaa lakisääteisten vapaiden
  pitäminen, tukea omaishoitajien jaksamista ja ehkäistä omaishoidettavien
  siirtymistä raskaampiin ja kalliimpiin hoitomuotoihin.
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Esitys
Palvelualuejohtaja
(työikäisten ja ikääntyneiden
palvelualue)

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää käynnistää omaishoidon tuen
lakisääteisten vapaiden vaihtoehtoisen käyttökokeilun ajalla 1.11.2019 -
30.4.2020 ja vahvistaa palvelusetelin arvoksi 125 €/kuukausi.

Päätös Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Ikääntyneiden palvelut: palvelupäällikkö, toimistosihteerit ja omaishoidon
koordinaattorit
Vammaispalvelut: johtava sosiaalityöntekijä, toimistosihteerit, omaishoidon
koordinaattori
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 Otteen oikeaksi todistaa Lohjalla 30.8.2019

Katja Erätuli-Keskinen, pöytäkirjanpitäjä


