Lausunto

1(2)

Vanhusneuvosto
21.06.2016

Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen
arja.heikkinen@ouka.fi
Kouluttaja-suunnittelija
Siskomaija Pirilä
siskomaija.pirila@ouka.fi
Oulun kaupungin vanhusneuvoston lausunto ”Perhehoidon toimintaohje 2016”.
Oulun kaupungin Sote / Hyvinvointipalvelujen kouluttaja-suunnittelija Siskomaija Pirilä esitteli
”Perhehoidon toimintaohje 2016” vanhusneuvoston kokoukselle 25.05.2016 lausuntoa varten.
Vanhusneuvoston näkemyksen mukaan ”Perhehoidon toimintaohje”, on perusteellisesti valmisteltu.
Perhehoitolaissa 1.4.2015 (263/2015) on yhdistetty eri asiakasryhmien perhehoitoa koskevat
säännökset yhden lain alle.
Vanhusneuvosto toteaa positiivisena, että Oulun kaupunki päivittää eri asiakasryhmien
toimintaohjeet yhdeksi toimintaohjeeksi uuden perhehoitolain mukaisesti ja että perhehoitoa
voidaan järjestää aikuisille ja ikäihmisille kotouttamislain ja vanhuspalvelulain 980/2012 perusteella.
Toimintamallien yhdenmukaistaminen on parannusta, mutta kilometrikorvausten laskeminen 0,43€
> 0,20€ Kelan taksaan ei kata auton käytöstä aiheutuvia kuluja ja näin ollen vanhusneuvosto ei
hyväksy km-korvauksen heikennystä säästösyistä.
Ikäihmisten perhehoito on sosiaalihuoltolain 1301/2014 25§:n mukaista asumispalvelua ja
asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan.
Vanhusneuvoston huomioi, että erillismainintana on ”Vanhusten tilapäinen tehostettu asumispalvelu”
lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito palvelukodissa tai perhehoidossa, jossa hinta on 1.3.2016
alkaen: tilapäishoidon maksu 30,40€/vrk, sisältää ateriat. Vastaavasti asiakas maksaa kunnalle
sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämät ravintopäivän maksun, joka vuonna 2015 oli 12,80€.
Perhehoidon käynnistämiskorvausta maksetaan enintään 2916,43€ kuittien mukaan, muutoin se
katsottaisiin verolliseksi tuloksi.
Ikäihmisten perhehoitopalkkiot/perhehoitajan kotona ovat selkeästi kahteen luokkaan ja ne kolmeen
alaosaan: pitkäaikainen perhehoito €/kk, tilapäinen perhehoito €/vrk ja osavuorokautinen
perhehoito €/vrk samoin jaettu kulukorvaukset.
Vanhusneuvoston katsoo, että on täysin oikeutettua, että perhehoidon aikana asiakkaalla on
oikeudet kaikkiin niihin palveluihin, joita hän saisi omaan kotiinsa:
Hoitotarvikkeet, lääkehoito, ravitsemus- ja liikunta sekä kuljetuspalvelut ( sosiaalihuoltolain
mukaista liikkumisen tukea voidaan myöntää perhehoidossa olevalle, hyvinvointilautakunnan päätös
§ 118/8.11.2012.
Ikäihmisten perhehoitoon on esityksen mukaan tulossa vapaapäiviä/kk, lisäys tukee perhehoitajien
jaksamista.
Vanhusneuvosto haluaa, että selkeästi mainitaan perhehoitosopimuksissa seuraavat asiat:
perhehoitajilta vaaditaan rikosrekisteriote, perhehoidettavalla tulee olla oma huone,
yllätystarkastusmahdollisuus viranomaisen ja omaisen / luotettavan läheisen kanssa ilman
perhehoitajan läsnäoloa samoin tulee tehdä tyytyväisyyskysely ja vastuuvakuutukset.
Oulun kaupungin vanhusneuvosto korostaa, että perhehoidossa tulee noudattaa Yhdenvertaisuuslain
3 luvun 8§ Syrjinnänkieltoa.
Vanhusneuvosto korostaa, että perhehoidon muistisairaalle asiakkaalle on annettava henkistä / ja –
hengellistä sekä -psykologista tukea, joihin perhehoitajat on koulutettava.
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Perhehoitajien koulutuksen, ennakkovalmennuksen järjestämisestä vastaa Oulun kaupunki ja
vastuullisina kouluttajina Perheliiton ja Pesäpuu ry:n kouluttajat. Kotikunnalta lausunto ennen
ennakkovalmennuksen aloittamista varmistaa asiakkaan asemaa ja oikeuksia. Sosiaalityöntekijä
arvioi perhehoitajaksi hakevan soveltuvuuden.
Koulutus, seuranta ja perhehoitajalle annettavat tuki on vanhusneuvoston mielestä todella tärkeää
ja auttaa jaksamaan vaativassa työssä
Jorma Inkamo
asiantuntijasihteeri
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