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112/00.01.01/2019, 111/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 191
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä.
Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 lukien 423,62 €/kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 €/kk.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai
pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin
merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,46 %:n korotusta vuoteen 2021 verrattuna.
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 2,46 %:n korotus
tehdään 1.1.2022 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.
Omaishoidon vapaan palvelusetelin arvoon on tehty vastaava, noin
2,46 %:n korotus. Palvelusetelin arvo lakisääteistä vapaapäivää kohden on
1.1.2022 alkaen 87 €.
Toimintaohjeeseen on tehty palkkakertoimen mukaiset korotukset.
Viranhaltijoista koostuva työryhmä on tehnyt toimintaohjeeseen lisäksi joitain muutosesityksiä. Ohjeeseen on tehty sanatarkennuksia ja selvennyksiä, lisäksi ohjetta on päivitetty kauttaaltaan Porin perusturvan vastaavan
toimintaohjeen linjauksien mukaiseksi. Ohjeeseen on myös lisätty jo aiemmin täydennysliitteellä hyväksytty omaishoidon tuen jakaminen kahdelle
hoitajalle. Tarkennuksia on tehty erityisesti lasten ja nuorten omaishoidon
tuen arviointiin, johon on myös lisätty Porin mallin mukaiset sairaan lapsen
hoitoisuuden arvioinnin pisteytykset. Arvioinnissa ja tuen myöntämisen kriteereissä ei ole varsinaista muutosta olemassa olevaan käytäntöön nähden. Lisäksi tarkennuksia on tehty maksuluokkiin (aik. hoitoisuusryhmiin)
Porin mallin mukaisesti. Termi hoitoisuusryhmä on myös muutettu maksuluokaksi. Hoitopalkkion alentamista koskevaa kappaletta on päivitetty, ja

ohjeeseen on lisätty mahdollisuus omaishoitajan pyynnöstä alentaa hoitopalkkiota. Omaishoidon tuen keskeytyksen vuorokausirajat on yhtenäistetty
Porin kanssa. Vapaiden kertymistä on tarkennettu, samoin kuukausi-ilmoitusten jättämistä koskevaa ohjetta. Lisäksi ohjeessa on painotettu omaishoidon tuen saajan ilmoitusvelvollisuutta hoitoon vaikuttavien seikkojen
muutoksista.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omaishoidon tuen toimintaohjeen liitteen
mukaisena 1.1.2022 alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä omaishoidon tuen toimintaohjeen liitteen mukaisena
1.1.2022 alkaen,
2) lähettää omaishoidon tuen toimintaohjeen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, etunimi.sukunimi@eposa.fi
Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, puh. 044 577 2562, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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