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Henkilökohtaisen avun keskus -toiminnan järjestäminen 1.1.2021 alkaen
184/05.21.00/2020
Yhtymähallitus 17.11.2020 § 122
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
(3.4.1987/380) annetun lain mukaan henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona
ja kodin ulkopuolella. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua mm.
korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä
muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut (ns.
työnantajamalli). Vaikeavammaiselle henkilölle tulee tarvittaessa tarjota ohjausta ja neuvontaa avustajan rekrytointiin sekä työsuhteeseen ja palkanmaksuun liittyvissä toimenpiteissä. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä ohjaus- ja neuvontapalvelun sekä palkanmaksun järjestämiseksi. Tämä voidaan toteuttaa ns. henkilökohtaisen avun keskuksen (HEA-keskus) kautta.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on järjestänyt henkilökohtaisen avun keskuksen palveluja, joita Etelä-Pohjanmaan kunnat tai yhteistoiminta-alueet ovat laajasti käyttäneet. Hallituksensa päätöksellä
8.5.2020 § 68 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on kuitenkin
päättänyt irtisanoa henkilökohtaisen avun keskuksen järjestämistoiminnan osana talouden sopeuttamisen ratkaisujaan ja käynnistänyt
keskustelut palvelujen uudelleen organisoimiseksi maakunnassa.
Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan uudelleenjärjestämiseksi on käyty neuvotteluja laajasti maakunnan eri toimijoiden kesken.
Koska toiminnan järjestämiseksi ei ole osoittautunut olevan käytettävissä tehtävään soveltuvaa maakunnallista organisaatiota, se on
päädytty toteuttamaan ns. isäntäkuntamallilla. Selvittelyn tuloksena
yhteistyöhön ovat lähteneet Isonkyrön kunta, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan perusturva, Kuusiokuntien
sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen,
Lapuan kaupunki ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
Valmistelua on toteutettu yhteistyössä eri organisaatioiden kesken.
Toiminnan tavoitteeksi on asetettu henkilökohtaisen avun keskuksen
toimintamalli, joka olisi siirrettävissä osaksi tulevan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintoja. Valmistelun tuloksena on yhteisesti päädytty siihen, että Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä toimii henkilökohtaisen avun keskuksen isäntäkuntana. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on osaltaan hyväksynyt me-

nettelyn päätöksellään 7.10.2020 § 9.
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on käynnistänyt kolmen palveluneuvojan rekrytoinnin henkilökohtaisen avun keskukseen. Työsuhteet solmitaan vuoden määräajaksi ja rekrytointipäätös
on ehdollinen, kunnes muut organisaatiot ovat ilmoittaneet sitoutumisensa toimintaan. Toiminnan käynnistämiseen liittyvää valmistelua
on tehty toimitilojen, kalusteiden ja työvälineiden osalta. Myös palkanmaksuohjelmiston toimittaja Oiman kanssa on käynnistetty sopimusta koskevat neuvottelut. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
tukee palkanmaksuohjelman käyttöönottoa siten, että palvelun käyttäjien siirtymästä tulisi mahdollisimman kevyt ja vaivaton. Muutosta
koskeva viestintä asiakkaille on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa.
Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminta eriytetään Kuusiokuntien
sosiaali- ja terveyskuntayhtymän muusta toiminnasta ja sille on sen
talousarvioon varattu oma kustannuspaikkansa, jonne tuloutetaan
muiden kuntien/kuntayhtymien maksuosuudet ohjaus- ja neuvontatyöstä ja palkanmaksuohjelmiston käytöstä sekä varsinaisista avustajille maksettavista palkoista.
Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnalle asetetaan sopijaosapuolten edustajista koostuva seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään neljännesvuosittain, arvioi henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaa ja taloutta sekä tekee tarvittavia kehittämisehdotuksia. Sopivaosapuolet nimeävät edustajan seurantaryhmään sekä toiminnan
yhteyshenkilön.
Liitteenä 4 Henkilökohtaisen avun -keskuksen palvelujen tuottamista
koskeva sopimus.
Lisätietoja asiassa antaa sosiaalipalvelujohtaja Eija
Ala-Toppari-Peltola puh. 050 414 6270,
etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
1) sitoutua Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän toimesta
isäntäkuntamallilla toteutettavaan henkilökohtaisen avun keskuksen
toiminnan järjestämiseen,
2) hyväksyä osaltaan liitteen mukaisen sopimuksen
Henkilökohtaisen avun palvelujen tuottamisesta ajalla 1.1. 31.12.2021 ja
3) nimeää seurantaryhmään edustajakseen sosiaalipalvelujohtaja
Eija Ala-Toppari-Peltolan ja yhteyshenkilöksi vammaispalvelujen
johtava sosiaalityöntekijä Piia Liinamaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

