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STM kärkihanke I&O, osahankkeena omais- ja perhehoidon kehittäminen 

34.4.2019 www.pirkanmaa2021.fi

”Iäkkäiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten lasten laadukas omaishoito ja 
huolenpito kotona turvataan luomalla uusia toimintamalleja sekä juurruttamalla uusille alueille aiemmin 
muualla hyväksi todettuja toimintatapoja. Tavoitteena on myös lisätä kaikenikäisten tuettua omaishoitoa ja 
iäkkäiden perhehoitoa ja samalla huolehtia siitä, omaishoitajat saavat riittävästi tukea tehtävässään. 
Toimintatavat perustuvat avoimeen yhteistyöhön, jossa omaishoitoperhe saa räätälöityjä palveluja ja tukea.”



Valtakunnallisia raportteja omais- ja perhehoidosta 

• Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015-2018. Päätelmät ja suositukset 
jatkotoimenpiteiksi VALTO.

• Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen. Selvityshenkilön raportti. 
STM:n raportteja ja muistioita 60/2018 VALTO).

• Osallisuus, monitoimijuus ja arjen tuki. Käsikirja onnistuneeseen omais- ja 
perhehoidon tukeen sekä sektorirajat ylittävään palveluohjausverkoston 
perustamiseen. STM:n raportteja ja muistioita 2018:55 (VALTO).
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4022-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4022-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4022-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4021-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4021-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4021-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4011-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4011-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4011-6


Omaishoidon kehittäminen I&O hankkeessa v. 2016-2018



Omaishoidon tunnuslukuja Pirkanmaalla (23 kuntaa)
• Omaishoitajasopimuksia nyt 3700 -> lähivuosina arvio noin 4000
• Omaishoidon palkkioihin budjeteissa nyt noin 20 miljoonaa euroa
• vapaapäivien järjestelyihin kuluu laskennallisesti suunnilleen sama summa
• Omaishoidon kattavuus yli 75 vuotiaiden keskuudessa 4,1 % vuonna 2017 

(vrt. muut asiakasryhmät, ei seurantatasoa)
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Omaishoidon asiakkaat vuoden 2017 
aikana / 1000 asukasta
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Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä 
hoitajia vuoden 2017 aikana, kunnan 

kustantamat palvelut



Valtakunnallinen 
kattavuustavoite on 
ollut 6-7 %. Toteuma 
4,5% -> 4,8% vuosien 

2012 – 2017 välillä



Omaishoidon tuen palkkiot ja vapaan kustannukset

Pirkanmaan kuntien taloustilastoon ilmoittamien tietojen perusteella 
omaishoidon hoitopalkkiot ovat vuonna 2017 Pirkanmaalla yhteensä 
19,9 milj. euroa

– Tampereen osuus omaishoidon tuen palkkioista on 48,9 
prosenttia

– Kehyskuntien osuus 19,1 prosenttia ja reunakuntien 31,9 
prosenttia
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1 000 euroa
Omaishoidon tuki, 
hoitopalkkiot yhteensä

Akaa 591
Hämeenkyrö 334
Ikaalinen 484
Juupajoki 0
Kangasala 944
Kihniö 0
Kuhmoinen 0
Lempäälä 634
Mänttä-Vilppula 645
Nokia 868
Orivesi 0
Parkano 693
Pirkkala 580
Punkalaidun 0
Pälkäne 0
Ruovesi 0
Sastamala 1739
Tampere 9738
Urjala 178
Valkeakoski 1202
Vesilahti 0
Virrat 486
Ylöjärvi 781
Yhteensä 19897

1 000 euroa

Omaishoidon 
vapaapäivien 
kustannukset

Hämeenkyrö 57
Ikaalinen 157
Lempäälä 175
Nokia 315
Pirkkala 400
Sastamala 821
Tampere 2762
Ylöjärvi 91
Yhteensä 4778

• Pirkanmaan kuntien taloustietojen 
keruussa ilmoittamat omaishoitajien 
vapaapäivien kustannukset ovat noin 
4,8 milj. euroa

– kaikki kunnat eivät ole 
ilmoittaneet vapaapäivien 
kustannuksia


kta

		Kuntien käyttötalouserittelyitä 2017 muuttujina Alue, Erä ja Vuosi

				Taloustilasto		Kyselylomake

		1 000 euroa		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		Omaishoidon tuki, lomakkeen vastaus		Omaishoidon vapaapäivien kustannukset

		Akaa		591		589				0

		Hämeenkyrö		334		367		57		17

		Ikaalinen		484		443		157		32

		Juupajoki		0		0		0

		Kangasala		944		0		0

		Kihniö		0		0		0

		Kuhmoinen		0		0		0

		Lempäälä		634		634		175		28

		Mänttä-Vilppula		645		0		0

		Nokia		868		868		315		36

		Orivesi		0		0		0

		Parkano		693		420		0

		Pirkkala		580		750		400		69

		Punkalaidun		0		160		0

		Pälkäne		0		305

		Ruovesi		0		0		0

		Sastamala		1739		1739		821		47

		Tampere		9738		10411		2762		28

		Urjala		178		178

		Valkeakoski		1202		1510

		Vesilahti		0		0		0

		Virrat		486		0		0

		Ylöjärvi		781		1059		91		12

		Yhteensä		19897		19433		4778

				48.9420515656

				0.1913353772

		Päivitetty viimeksi:		0.3192441072

		20180921 09:00

		Lähde:

		Tilastokeskus

		Yhteystiedot:

		Tilastokeskus

		<A HREF=http://tilastokeskus.fi/til/kta/index.html TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>

		<A HREF=http://tilastokeskus.fi/til/kta/yht.html TARGET=_blank>Lisätietoja</A>

		Tekijänoikeus

		Yksikkö:

		1 000 euroa

		Sisäinen viitekoodi:

		kta






kta

		Kuntien käyttötalouserittelyitä 2017 muuttujina Alue, Erä ja Vuosi

				Taloustilasto		Kyselylomake

		1 000 euroa		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		Omaishoidon tuki, lomakkeen vastaus		Omaishoidon vapaapäivien kustannukset								1 000 euroa		Omaishoidon vapaapäivien kustannukset

		Akaa		591		589				0						Hämeenkyrö		57

		Hämeenkyrö		334		367		57		17						Ikaalinen		157

		Ikaalinen		484		443		157		32						Lempäälä		175

		Juupajoki		0		0		0								Nokia		315

		Kangasala		944		0		0								Pirkkala		400

		Kihniö		0		0		0								Sastamala		821

		Kuhmoinen		0		0		0								Tampere		2762

		Lempäälä		634		634		175		28						Ylöjärvi		91

		Mänttä-Vilppula		645		0		0								Yhteensä		4778

		Nokia		868		868		315		36

		Orivesi		0		0		0

		Parkano		693		420		0

		Pirkkala		580		750		400		69

		Punkalaidun		0		160		0

		Pälkäne		0		305

		Ruovesi		0		0		0

		Sastamala		1739		1739		821		47

		Tampere		9738		10411		2762		28

		Urjala		178		178

		Valkeakoski		1202		1510

		Vesilahti		0		0		0

		Virrat		486		0		0

		Ylöjärvi		781		1059		91		12

		Yhteensä		19897		19433		4778

				48.9420515656

				0.1913353772

		Päivitetty viimeksi:		0.3192441072

		20180921 09:00

		Lähde:

		Tilastokeskus

		Yhteystiedot:

		Tilastokeskus

		<A HREF=http://tilastokeskus.fi/til/kta/index.html TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>

		<A HREF=http://tilastokeskus.fi/til/kta/yht.html TARGET=_blank>Lisätietoja</A>

		Tekijänoikeus

		Yksikkö:

		1 000 euroa

		Sisäinen viitekoodi:

		kta







Kerättyä tietoa Pirkanmaalla: 
palkkioluokat, palkkiosummat, budjetit, asiakasmäärät

• Palkkioiden vaihteluvälinä 399,91 €/ kk - 1647 €/ kk, luokasta riippuen

• Skenaariolaskelmia: kaksi eri vaihtoehtoista palkkioluokkajakoa

• Vaihtoehto 1, lain minimitaso:
– Kaksi palkkioluokkaa

• Vaihtoehto 2
– Kolme palkkioluokkaa (korkein jakautuu kahteen linjaan = tässä 3 ja 4)

• Palkkioluokkia myöntämiskriteereineen rakennettu Ikäneuvo-hankkeessa ja 
soteuudistuksen työryhmissä, palkkiosummaesitys vielä päättämättä
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Palkkioluokka 1 /€ Palkkioluokka 2 / € Palkkioluokka 3 / € Palkkioluokka 4 / €
399,91 799,81 1120 1400

Palkkioluokka 1 /€ Palkkioluokka 2 / €
399,91 799,81


1.8 etuudet, oht

		Omaishoidon tuen (alle 65-vuotiaat) palkkioluokat ja asiakkaiden määrä eri palkkioluokissa

		Vaihtoehdot		Palkkioluokka 1 /€		Palkkioluokka 2 / €		Palkkioluokka 3 / €		Palkkioluokka 4 / €		Asiakasmäärät, L1		Asiakasmäärä, L2		Asiakasmäärä, L3		Asiakasmäärä, L4		€		%, asiakkaista, joilla laskee		%, asiakkaista, joilla laskee, palkkioluokka 1		%, asiakkaista, joilla laskee palkkioluokat 2-4		palkkiluokka 1		Palkkioluokka 2		palkkiluokka 3		Palkkioluokka 4

		Vaihtoehto 1, lain minimitaso		399.91		799.81						2953		1515						28,711,757		35.7		40.6		26.0		1200		394

		Vaihtoehto 2, mediaani																								%, asiakkaista, joilla nousee palkkioluokat 2-4		2953		1515

																										73.1				1108

																						%, asiakkaista, joilla laskee		%, asiakkaista, joilla laskee, palkkioluokka 1		%, asiakkaista, joilla laskee palkkioluokat 2-4				1515

				Palkkioluokka 1 /€		Palkkioluokka 2 / €		Palkkioluokka 3 / €		Palkkioluokka 4 / €

		Vaihtoehto x		399.91		799.81		1120		1400		2953		1156		272		87		30,383,455		28.5		40.6		4.9				71		3

		Vaihtoehto nykyinen maksimi																								%, asiakkaista, joilla nousee palkkioluokat 2-4				1156		272		87

																										89.5709570957				1085		269		3









		Kuntakohtaiset vaikutukset

		Sen jälkeen laskelma kuinka monen tuki laskee eri vaihtoehtoissa

		Omaishoidontuet v. 31.12.2018 kaikki asiakkaat		PÄIVITÄ ALLA OLEVAAN LISTAAN KUNNAN PALKKIOLUOKAT V. 2018 SEKÄ ASIAKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ PALKKIOLUOKITTAIN

		Kunta		Palkkioluokka 1 /€		Palkkioluokka 2 / €		Palkkioluokka 3 / €		Palkkioluokka 4 / €		Asiakkaita palkkioluokassa 1		Asiakkaita palkkioluokassa 2		Asiakkaita palkkioluokassa 3		Asiakkaita palkkioluokassa 4		Asiakkiden määrä yhteensä				Omaishoidontuki kuntien palkkiotasojen mukaan 1000€		Omaishoidontuki palkkioluokkien minimitason mukaan 1000€		Omaishoidontuki palkkioluokkien maksitason mukaan 1000€		Omashoidontuki palkkioluokkien keskiarvon mukaan 1000€		Omaishoidon tuki vaihtoehdon 1 mukaan		Omaishoidon tuki vaihtoehdon 2 mukaan				Erotus vaihtoehto 1		Erotus vaihtoehto 2

		Akaa + Urjala		418.8		536.55		669		831.4		107		28		10		1		146				808,277		737,732		1,144,080		942,162		887795.52		933420.6				79,519		125,144

		Hämeenkyrö		400		536		714				65		23		6				94				511,344		470,473		746,508		601,673		590263.68		613317.36				78,920		101,973

		Ikaalinen		451		399.91						53		55						108				550,777		518,283		894,324		709,829		782217.36		782217.36				231,441		231,441

		Juupajoki		402.49		508.37		732.66		799.81		9		4		0		0		13				67,871		62,386		95,544		79,220		81581.16		81581.16				13,710		13,710

		Kangasala + Pälkäne		420.3		629.4		1049.7				171		68						239				1,376,046		1,146,942		1,730,952		1,443,286		1473260.28		1473260.28				97,214		97,214

		Kihniö		399.91		641.21		799.81				20		10		0		0		30				172,924		143,968		224,040		184,643		191955.6		191955.6				19,032		19,032

		Lempäälä		406.46		656.04		947.39				118		16		1		0		135				712,876		651,083		888,036		769,185		729433.8		733276.08				16,558		20,400

		Mänttä-Vilppula		402.49		508.37		732.66		800		101		28		7		0		136				720,174		675,257		1,032,420		845,955		820611.12		847507.08				100,437		127,333

		Nokia		476.38		721.78		1190.23		0		193		30		1		0		224				1,377,420		1,078,187		1,480,308		1,279,759		1223720.88		1227563.16				-153,699		-149,856

		Orivesi		399.91		600		900		1400		116		47		9		3		175				1,042,675		883,269		1,411,680		1,177,896		1122940.2		1179127.56				80,265		136,453

		Parkano		399.91		641.21		799.81				71		22		0				93				510,003		446,300		652,944		551,023		551873.16		551873.16				41,870		41,870

		Pirkkala + Vesilahti		479.84		639.78		1119.61		0		138		23		1		0		162				984,630		780,654		1,080,432		930,615		892596.24		896438.52				-92,033		-88,191

		Sastamala + Punkalaidun		494		879		1647				245		71		2				318				2,240,796		1,532,515		2,240,796		1,888,412		1876368.96		1884053.52				-364,427		-356,742

		Tampere		399.91		600		900		1400		1254		589		222		81		2146				14,017,046		11,404,041		19,394,892		16,206,478		14579011.92		16015382.76				561,966		1,998,337

		Valkeakoski		399.91		697.17		799.81		1393		220		117		6		2		345				2,125,607		1,684,599		2,690,460		2,213,291		2255477.4		2292935.64				129,870		167,328

		Virrat 		399.81		561.1		799.81		1101.54		43		16		4		0		63				352,424		315,248		502,728		404,486		398307.96		413677.08				45,884		61,253

		Ruovesi		399.91		561.1		799.81		1101.54		29		9		3		0		41				228,561		206,443		326,136		262,721		254341.32		265868.16				25,781		37,308

		Ylöjärvi																		0				0		0		0		0		0		0				0		0

		Keskiarvo palkkioluokittain		447		645		1043		2207														27,799,448		22,737,380		36,536,280		30,490,636		28,711,757		30,383,455		0		912,309		2,584,008

		Asiakkaita yhteensä										2953		1156		272		87		4468				55,598,895		45,474,760		73,072,560		60,981,272		Arvio toimeentulotukien kokonaisuudesta (tiedot tarkalla tasolla asiakasmääristä ja palkkioluokista vain yli 65-vuotiasta



		Kunta		Palkkioluokka 1 /€		Palkkioluokka 2 / €		Palkkioluokka 3 / €		Palkkioluokka 4 / €		Asiakkaita palkkioluokassa 1		Asiakkaita palkkioluokassa 2		Asiakkaita palkkioluokassa 3		Asiakkaita palkkioluokassa 4		Asiakkiden määrä yhteensä				Omaishoidontuki kuntien palkkiotasojen mukaan 1000€		Omaishoidontuki palkkioluokkien minimitason mukaan 1000€		Omaishoidontuki palkkioluokkien maksitason mukaan 1000€		Omashoidontuki palkkioluokkien keskiarvon mukaan 1000€

		Akaa + Urjala		418.8		536.55		669		831.4		107		28		10		1		146				808		738		1,144		942

		Hämeenkyrö		400		536		714				65		23		6				94				511		471		747		602

		Ikaalinen		451		399.91						53		55						108				551		518		894		710

		Juupajoki		402.49		508.37		732.66		799.81		9		4		0		0		13				68		62		96		79

		Kangasala + Pälkäne		420.3		629.4		1049.7				171		68						239				1,376		1,147		1,731		1,443

		Kihniö		399.91		641.21		799.81				20		10		0		0		30				173		144		224		185

		Lempäälä		406.46		656.04		947.39				118		16		1		0		135				713		651		888		769

		Mänttä-Vilppula		402.49		508.37		732.66		800		101		28		7		0		136				720		675		1,032		846

		Nokia		476.38		721.78		1190.23		0		193		30		1		0		224				1,377		1,078		1,480		1,280

		Orivesi		399.91		600		900		1400		116		47		9		3		175				1,043		883		1,412		1,178

		Parkano		399.91		641.21		799.81				71		22		0				93				510		446		653		551

		Pirkkala + Vesilahti		479.84		639.78		1119.61		0		138		23		1		0		162				985		781		1,080		931

		Sastamala + Punkalaidun		494		879		1647				245		71		2				318				2,241		1,533		2,241		1,888

		Tampere		399.91		600		900		1400		1254		589		222		81		2146				14,017		11,405		19,395		16,206

		Valkeakoski		399.91		697.17		799.81		1393		220		117		6		2		345				2,126		1,685		2,690		2,213

		Virrat 		399.81		561.1		799.81		1101.54		43		16		4		0		63				352		315		503		404

		Ruovesi		399.91		561.1		799.81		1101.54		29		9		3		0		41				229		206		326		263

		Ylöjärvi																		0				0		0		0		0

		Keskiarvo palkkioluokittain		447		645		1043		2207														27,799		22,741		36,536		30,491

		Asiakkaita yhteensä										2953		1156		272		87		4468				55,599		45,481		73,073		60,981		Arvio toimeentulotukien kokonaisuudesta (tiedot tarkalla tasolla asiakasmääristä ja palkkioluokista vain yli 65-vuotiasta

																								Palkkioiden muutoksen vaikutus		1,000 €

		Palkkioluokista ilmoitetaan "listahinnat", ei siis mahdollisia vähennyksiä palkkioon																						Minimitason mukaan		-10,118

		Palkkioluokka 1= Pienin maksettava rahallinen palkkio																						Maksimitason mukaan		17,474

																								 Keskiarvon mukaan		5,382		Huomioidaan rikitarkastelussa vaikkakin maakunnallista päätöstä ei ole vielä olemassa

		Vuoden 2017 omaishoidon palkkiot Pirkanmaan osalta, taloustilasto				1000 euroa		Tarkistuslaskenta taulukon perusteella

		Akaa		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		591

		Hämeenkyrö		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		334

		Ikaalinen		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		484

		Juupajoki		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Kangasala		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		944

		Kihniö		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Kuhmoinen		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Lempäälä		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		634

		Mänttä-Vilppula		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		645

		Nokia		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		868

		Orivesi		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Parkano		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		693

		Pirkkala		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		580

		Punkalaidun		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Pälkäne		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Ruovesi		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Sastamala		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		1739

		Tampere		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		9738

		Urjala		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		178

		Valkeakoski		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		1202

		Vesilahti		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Virrat		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		486

		Ylöjärvi		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		781

		Yhteensä				19897		-35701.90		Ero ei merkiitävä käytetään laskennassa






1.8 etuudet, oht

		Omaishoidon tuen (alle 65-vuotiaat) palkkioluokat ja asiakkaiden määrä eri palkkioluokissa

		Vaihtoehdot		Palkkioluokka 1 /€		Palkkioluokka 2 / €		Palkkioluokka 3 / €		Palkkioluokka 4 / €		Asiakasmäärät, L1		Asiakasmäärä, L2		Asiakasmäärä, L3		Asiakasmäärä, L4		€		%, asiakkaista, joilla laskee		%, asiakkaista, joilla laskee, palkkioluokka 1		%, asiakkaista, joilla laskee palkkioluokat 2-4		palkkiluokka 1		Palkkioluokka 2		palkkiluokka 3		Palkkioluokka 4

		Vaihtoehto 1, lain minimitaso		399.91		799.81						2953		1515						28,711,757		35.7		40.6		26.0		1200		394

		Vaihtoehto 2, mediaani																								%, asiakkaista, joilla nousee palkkioluokat 2-4		2953		1515

																										73.1				1108

																						%, asiakkaista, joilla laskee		%, asiakkaista, joilla laskee, palkkioluokka 1		%, asiakkaista, joilla laskee palkkioluokat 2-4				1515

				Palkkioluokka 1 /€		Palkkioluokka 2 / €		Palkkioluokka 3 / €		Palkkioluokka 4 / €

		Vaihtoehto x		399.91		799.81		1120		1400		2953		1156		272		87		30,383,455		28.5		40.6		4.9				71		3

		Vaihtoehto nykyinen maksimi																								%, asiakkaista, joilla nousee palkkioluokat 2-4				1156		272		87

																										89.5709570957				1085		269		3









		Kuntakohtaiset vaikutukset

		Sen jälkeen laskelma kuinka monen tuki laskee eri vaihtoehtoissa

		Omaishoidontuet v. 31.12.2018 kaikki asiakkaat		PÄIVITÄ ALLA OLEVAAN LISTAAN KUNNAN PALKKIOLUOKAT V. 2018 SEKÄ ASIAKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ PALKKIOLUOKITTAIN

		Kunta		Palkkioluokka 1 /€		Palkkioluokka 2 / €		Palkkioluokka 3 / €		Palkkioluokka 4 / €		Asiakkaita palkkioluokassa 1		Asiakkaita palkkioluokassa 2		Asiakkaita palkkioluokassa 3		Asiakkaita palkkioluokassa 4		Asiakkiden määrä yhteensä				Omaishoidontuki kuntien palkkiotasojen mukaan 1000€		Omaishoidontuki palkkioluokkien minimitason mukaan 1000€		Omaishoidontuki palkkioluokkien maksitason mukaan 1000€		Omashoidontuki palkkioluokkien keskiarvon mukaan 1000€		Omaishoidon tuki vaihtoehdon 1 mukaan		Omaishoidon tuki vaihtoehdon 2 mukaan				Erotus vaihtoehto 1		Erotus vaihtoehto 2

		Akaa + Urjala		418.8		536.55		669		831.4		107		28		10		1		146				808,277		737,732		1,144,080		942,162		887795.52		933420.6				79,519		125,144

		Hämeenkyrö		400		536		714				65		23		6				94				511,344		470,473		746,508		601,673		590263.68		613317.36				78,920		101,973

		Ikaalinen		451		399.91						53		55						108				550,777		518,283		894,324		709,829		782217.36		782217.36				231,441		231,441

		Juupajoki		402.49		508.37		732.66		799.81		9		4		0		0		13				67,871		62,386		95,544		79,220		81581.16		81581.16				13,710		13,710

		Kangasala + Pälkäne		420.3		629.4		1049.7				171		68						239				1,376,046		1,146,942		1,730,952		1,443,286		1473260.28		1473260.28				97,214		97,214

		Kihniö		399.91		641.21		799.81				20		10		0		0		30				172,924		143,968		224,040		184,643		191955.6		191955.6				19,032		19,032

		Lempäälä		406.46		656.04		947.39				118		16		1		0		135				712,876		651,083		888,036		769,185		729433.8		733276.08				16,558		20,400

		Mänttä-Vilppula		402.49		508.37		732.66		800		101		28		7		0		136				720,174		675,257		1,032,420		845,955		820611.12		847507.08				100,437		127,333

		Nokia		476.38		721.78		1190.23		0		193		30		1		0		224				1,377,420		1,078,187		1,480,308		1,279,759		1223720.88		1227563.16				-153,699		-149,856

		Orivesi		399.91		600		900		1400		116		47		9		3		175				1,042,675		883,269		1,411,680		1,177,896		1122940.2		1179127.56				80,265		136,453

		Parkano		399.91		641.21		799.81				71		22		0				93				510,003		446,300		652,944		551,023		551873.16		551873.16				41,870		41,870

		Pirkkala + Vesilahti		479.84		639.78		1119.61		0		138		23		1		0		162				984,630		780,654		1,080,432		930,615		892596.24		896438.52				-92,033		-88,191

		Sastamala + Punkalaidun		494		879		1647				245		71		2				318				2,240,796		1,532,515		2,240,796		1,888,412		1876368.96		1884053.52				-364,427		-356,742

		Tampere		399.91		600		900		1400		1254		589		222		81		2146				14,017,046		11,404,041		19,394,892		16,206,478		14579011.92		16015382.76				561,966		1,998,337

		Valkeakoski		399.91		697.17		799.81		1393		220		117		6		2		345				2,125,607		1,684,599		2,690,460		2,213,291		2255477.4		2292935.64				129,870		167,328

		Virrat 		399.81		561.1		799.81		1101.54		43		16		4		0		63				352,424		315,248		502,728		404,486		398307.96		413677.08				45,884		61,253

		Ruovesi		399.91		561.1		799.81		1101.54		29		9		3		0		41				228,561		206,443		326,136		262,721		254341.32		265868.16				25,781		37,308

		Ylöjärvi																		0				0		0		0		0		0		0				0		0

		Keskiarvo palkkioluokittain		447		645		1043		2207														27,799,448		22,737,380		36,536,280		30,490,636		28,711,757		30,383,455		0		912,309		2,584,008

		Asiakkaita yhteensä										2953		1156		272		87		4468				55,598,895		45,474,760		73,072,560		60,981,272		Arvio toimeentulotukien kokonaisuudesta (tiedot tarkalla tasolla asiakasmääristä ja palkkioluokista vain yli 65-vuotiasta



		Kunta		Palkkioluokka 1 /€		Palkkioluokka 2 / €		Palkkioluokka 3 / €		Palkkioluokka 4 / €		Asiakkaita palkkioluokassa 1		Asiakkaita palkkioluokassa 2		Asiakkaita palkkioluokassa 3		Asiakkaita palkkioluokassa 4		Asiakkiden määrä yhteensä				Omaishoidontuki kuntien palkkiotasojen mukaan 1000€		Omaishoidontuki palkkioluokkien minimitason mukaan 1000€		Omaishoidontuki palkkioluokkien maksitason mukaan 1000€		Omashoidontuki palkkioluokkien keskiarvon mukaan 1000€

		Akaa + Urjala		418.8		536.55		669		831.4		107		28		10		1		146				808		738		1,144		942

		Hämeenkyrö		400		536		714				65		23		6				94				511		471		747		602

		Ikaalinen		451		399.91						53		55						108				551		518		894		710

		Juupajoki		402.49		508.37		732.66		799.81		9		4		0		0		13				68		62		96		79

		Kangasala + Pälkäne		420.3		629.4		1049.7				171		68						239				1,376		1,147		1,731		1,443

		Kihniö		399.91		641.21		799.81				20		10		0		0		30				173		144		224		185

		Lempäälä		406.46		656.04		947.39				118		16		1		0		135				713		651		888		769

		Mänttä-Vilppula		402.49		508.37		732.66		800		101		28		7		0		136				720		675		1,032		846

		Nokia		476.38		721.78		1190.23		0		193		30		1		0		224				1,377		1,078		1,480		1,280

		Orivesi		399.91		600		900		1400		116		47		9		3		175				1,043		883		1,412		1,178

		Parkano		399.91		641.21		799.81				71		22		0				93				510		446		653		551

		Pirkkala + Vesilahti		479.84		639.78		1119.61		0		138		23		1		0		162				985		781		1,080		931

		Sastamala + Punkalaidun		494		879		1647				245		71		2				318				2,241		1,533		2,241		1,888

		Tampere		399.91		600		900		1400		1254		589		222		81		2146				14,017		11,405		19,395		16,206

		Valkeakoski		399.91		697.17		799.81		1393		220		117		6		2		345				2,126		1,685		2,690		2,213

		Virrat 		399.81		561.1		799.81		1101.54		43		16		4		0		63				352		315		503		404

		Ruovesi		399.91		561.1		799.81		1101.54		29		9		3		0		41				229		206		326		263

		Ylöjärvi																		0				0		0		0		0

		Keskiarvo palkkioluokittain		447		645		1043		2207														27,799		22,741		36,536		30,491

		Asiakkaita yhteensä										2953		1156		272		87		4468				55,599		45,481		73,073		60,981		Arvio toimeentulotukien kokonaisuudesta (tiedot tarkalla tasolla asiakasmääristä ja palkkioluokista vain yli 65-vuotiasta

																								Palkkioiden muutoksen vaikutus		1,000 €

		Palkkioluokista ilmoitetaan "listahinnat", ei siis mahdollisia vähennyksiä palkkioon																						Minimitason mukaan		-10,118

		Palkkioluokka 1= Pienin maksettava rahallinen palkkio																						Maksimitason mukaan		17,474

																								 Keskiarvon mukaan		5,382		Huomioidaan rikitarkastelussa vaikkakin maakunnallista päätöstä ei ole vielä olemassa

		Vuoden 2017 omaishoidon palkkiot Pirkanmaan osalta, taloustilasto				1000 euroa		Tarkistuslaskenta taulukon perusteella

		Akaa		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		591

		Hämeenkyrö		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		334

		Ikaalinen		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		484

		Juupajoki		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Kangasala		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		944

		Kihniö		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Kuhmoinen		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Lempäälä		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		634

		Mänttä-Vilppula		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		645

		Nokia		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		868

		Orivesi		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Parkano		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		693

		Pirkkala		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		580

		Punkalaidun		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Pälkäne		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Ruovesi		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Sastamala		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		1739

		Tampere		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		9738

		Urjala		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		178

		Valkeakoski		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		1202

		Vesilahti		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		0

		Virrat		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		486

		Ylöjärvi		Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä		781

		Yhteensä				19897		-35701.90		Ero ei merkiitävä käytetään laskennassa







Vaihtoehtojen mukaiset omaishoidontuet nykytilaan verrattuna
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Vaihtoehto 2
31,5 m€

Vaihtoehto 1
29,8 m€

Lähtötaso
28,8 m€

0,9 m€

2,6 m€

Vaihtoehtolaskelmat ja kuntakohtaiset 
vertailut ovat menossa sote-johtajien 
kokoukseen 4/2019 arvioitavaksi 



Tulevaisuudessa tavoitteena alueellisesti suurempi yhdenvertaisuus

• Omaishoidon lainsäädäntöpohja
• Omaishoidon kriteerit / toimintaohjeet
• Sopimukset
• Palkkiot
• Palvelut
• Vapaapäivien järjestelyt
• Maksut
• Lakisääteiset oikeudet valmennuksiin ja ohjaukseen
• Terveystarkastukset ja hyvinvointia tukevat käynnit
• Seuranta ja tuki
• Vertaistuki

-> Asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys, vaihtoehtojen tarjonta
-> Henkilökohtaisen budjetin tuomat mahdollisuudet yhtenä tekijänä
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Omaishoitajahaastatteluissa ja työryhmissä pohdittua vuosina 2017-2018
Asiakaslähtöisyydestä:
 Apua myös ilta-aikaan
 Jakso-/ tilapäishoitoa myös kotona
 Joustavaa yksilöllisyyttä
 Apua ja ohjausta myös ei-sopimushoitajille
 Yhteydenpidossa vastuutyöntekijä tiedossa
 Neuvojen ja ohjauksen selkeys, nopeus
 Jaksamisen tukeminen
 Vertaistukea
 Hengähdystauon antajia
 Ennakointia
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Palveluista:
 Henkilökohtaisen avun palveluja
 Asiointiapua
 Erilaisia ja monipuolisia tilapäishoitopaikkoja
 Hätätilanteisiin apua ja palveluja
 Kuntoutus, myös tilapäisjaksoilla
 Paikkatilanteiden seuranta- ja varaustyökaluja
 Prosessien selkeys, avoimuus, vaihtoehdot
 Omaishoidon keskus-palveluja
 Asiakasohjauksen tuki ja roolit
 Palvelu-/asiakassetelit, Hebu ->mahdollisuudet

Ikäneuvo- ja soteryhmissä pohdittua



Yhden yhteydenoton periaate
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Omaishoitajat tarvitsevat monialaista ja moniammatillista 
tukea kokonaisuuden hallitsemiseen

Tietoa, koordinointia, ohjausta, kumppaneita, vaihtoehtoja

• Neuvonta ja ohjaus
• Valtakunnalliset ja alueelliset digitaaliset alustat
• Asiakasohjaus
• Moniammatilliset tiimit
• Tuen keskukset
• Järjestöjen ja yhdistysten toiminta
• Palveluyksiköt (julkiset, yksityiset, järjestöt)
• Yrityselämän muut palvelut
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Kotiin 
vietävät 
palvelut

Hebu

Asiakas-/ 
palvelu-

seteli

Liikkumisen
tuki

Apuväli-
neet

Asumisen 
palvelut & 

koordinointi

Päivä-
aikainen 
toiminta

Henkilö-
kohtainen 

apu

Asunnon-
muutos-

työt

Omais-
hoidon

tuki

Perhe-
hoito

Kuntoutus

Yksilölliset  ja 
tarpeen 

mukaiset 
muut palvelut



Omaishoidon tuen keskusmallia rakentamassa Pirkanmaalla

Tavoitteena 

• Tuottaa omaishoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin 
asiakkaalle koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut

• Luoda maakunnallinen verkostomaisesti toimiva omaishoidon tuen 
keskus

• Keskittyä keskuksessa ensisijaisesti sopimusomaishoitajien 
palveluihin
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Esimerkkejä erilaisista keskuksista eri maakunnissa

Henkilökohtaisen avun keskuksia mm.
• Avustajakeskus Sentteri: Helsinki ja Kauniainen, Kynnys ry:n siipien suojassa
• Avustajakeskus, Lounais-Suomi. Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry:n ylläpitämä
• Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri, Kuntayhtymä
• Oulun avustajakeskus kaupungin omana toimintana, osana vammaispalveluja
• Kaakkois-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HENKKA, sosiaalialan 

osaamiskeskus SOCOM Oy

Omais- ja perhehoidon keskuksia mm.
• Essote, Eksote ja Kainuu: omais- ja perhehoidon keskus OSSI

Stm selvitys 2019 (Anja Noro) omais- ja perhehoidon kehitys v. 2015-2018 & integraatio-
ohjelma 2019-2020 suositus: omais- ja perhehoidon keskusmallien luominen
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Omaishoidon keskuksen tehtävät, ajatuksia aiheesta

• Neuvonta ja opastus omaishoidon tukea hakiessa
• Selkokielinen alkutieto tuesta, palveluista ja oikeuksista

– Hyvä tavoitettavuus esim. kriisitilanteissa (esim. klo 7-18)
• Yhtenäiset omaishoidon tuen kriteerit ja palkkioluokat

– Moniammatilliset omaishoidon tuen työryhmät, joissa käsitellään haasteelliset tilanteet, joissa tarvitaan yhteistä 
pohdintaa eikä ole selkeä asiakassegmentti

• Omaishoitajien valmennus ja tuki, hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä kuntoutukseen ohjaus ja neuvonta
• Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden koordinointi
• Omaishoidon tuen palkkioiden maksu
• Tuki tarpeen mukaisesti oma/vastuutyöntekijöille päätöksentekoon

– Omaishoidon tuen erityisosaaminen sisältäen kriteerit ja vapaiden järjestämisen
– Jalkautuva palvelutarpeen arvio
– Omaishoitoperheiden tilanteiden seuranta

• Tiivis yhteistyö järjestöjen kanssa, jotka järjestävät mm. vertaistoimintaa sekä virkistystä omaishoitajille
• Vapaaehtoiset tukihenkilöt ja kokemusasiantuntijat
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Henkilökohtaisen 
avun keskus

Omaishoidon 
tuen keskus

Perhehoidon 
keskus

Omaishoidon tuen ja perhehoidon 
vapaiden järjestäminen

Yhteistyö oma/vastuutyöntekijän/asiakasohjaajan kanssa mm. palvelutarpeen arviossa ja oikean palvelun löytämisessä.

Ostopalvelut: Kilpailutusten asiantuntijuus, suorahankintapaikat, sopimusseuranta, valvontaan osallistuminen, laskutus

Asiakassetelit: Sääntökirjapohja, palveluntuottajien koordinointi, laskutus ja tuntien hallinta, omalta osalta valvonta

Päätöksenteon tueksi tarvittaessa jalkautuva palvelutarpeenarvio: Avun tarve, oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikea määrä

Henkilökohtainen budjetti: Budjetin hallinta, laskutus, palveluntuottajien koordinointi, omalta osalta valvonta

Talous ja tietotarpeet: tilastot, raportit, budjetin seuranta, jatkuva asiakaspalaute

Avustajien, perhe- ja omaishoitajien rekrytointi, valmennus, ohjaus ja neuvonta sekä sijaisjärjestelyt ja terveydenhuolto/kuntoutus 

Palkkojen sijaismaksajuus SuoraTyön
avulla (Heta-Tes) Toimeksiantosopimusten seuranta, palkkiomaksut, asiakasmaksut 

Tiedotus: lähitorit, perhekeskus, OmaOlo, kolmannen sektorin matalan kynnyksen toiminta, vapaaehtoisavustajien ohjaus/välitys

Mitä yhteistä erilaisilla palveluilla on? – keskuksien verkostoajatus
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Mitä omaishoidon tuen järjestämiseen liittyvillä uusilla ratkaisuilla voitaisiin saavuttaa?

• Tiedon ja palvelujen keskus
– Laadukas, alueellisesti tasavertainen ja kustannustehokas palvelu asiakkaille koko 

maakunnassa (esim. oh-tuen vapaat)
– Pirkanmaalla ovat käytössä yhtenäiset kriteerit ja toimintamallit 
– Auttaa myös oma- / vastuutyöntekijöitä oikean palvelukokonaisuuden löytymisessä 

ja palvelun käyttöönotossa sekä palvelun toteutuksessa 

• Kustannushyödyt ja kustannusten kasvun hillintä
– Asiakkaan omatyöntekijä/ vastuutyöntekijä/ asiakasohjaaja voi keskittyä 

palvelutarpeen arvioon, asiakkaan palvelujen kokonaisuuteen ja päätöksentekoon 
(asiakkaalla on yksi omatyöntekijä ja yksi asiakassuunnitelma)

– Jalkautuva palvelutarpeen arvio toimii tukena: oikea palvelu, määrä ja ajankohta
– Auttaa selkeyttämään toimintoja, eri toimialojen päällekkäisen työn / palvelujen 

poistaminen
– Ensisijaisten palvelujen optimaalisen käytön varmistaminen
– Vapaaehtoistoiminnan ja kolmannen sektorin nivominen aiempaa enemmän yhteen, 

palvelutuotannon tueksi
– Kustannussäästöt liittyvät jo ensivaiheessa toimintojen hallittavuuden 

lisääntymiseen ja hukkatyön vähenemiseen
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Asiakkaan kysymyksenä: ”miten tämä tukee minua”?
Yhtenäiset kriteerit
• Yhdenvertaisuutta
• Tasavertaisuutta alueesta riippumatta
• Samanlaiset toimintatavat arviointi- ja päätösprosesseissa

Palkkioluokat
• Yhdenvertaisuus eri alueilla, samanlaisissa olosuhteissa ja tilanteissa

Vapaiden järjestäminen
• Valinnan mahdollisuuksia
• Alueellisesti lisää vaihtoehtoja
• Useanlaisia tapoja / välineitä valintojen tekemiseen (mm. Hebu)

Keskustoiminta, asiakasohjaus, vastuutyöntekijä
• Omat nimetyt yhteyshenkilöt (kunta, keskus)
• Asioiden työnjaon kautta selkeyttä
• Tavoitettavuus
• Yhdenmukaisuus (valmennus ym.)
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Tavoitteena asiakaslähtöisyyden lisääminen

• Henkilökohtaisia palveluideoita
• Omaehtoisia ratkaisuja
• Vaihteleviin elämäntilanteisiin
• Viisaasti talouden raameissa

• Hebu soveltuu uusien 
ratkaisujen löytämiseen

• Innovaatiot tarvitsevat
asiakasvuoropuhelua ja 
verkostomaista kokeilukulttuuria!

KIITOS!
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