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Omaishoidon kehittäminen 

Omaishoidon kehittäminen 
1. Vastaajataho ja yhteyshenkilön tiedot  

Vastaajien määrä: 1 

2. Vastaajataho  

Vastaajien määrä: 1 

 

3. Ehdotukset omaishoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi  

Vastaajien määrä: 1 

Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön puhelinnumero Vastauksen vastuuhenkilön sähköposti

Invalidiliitto ry Tiina Lappalainen 040 8257904 tiiina.lappalainen@invalidiliitto.fi

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

Omaishoitajien 
harkinnanvarainen 
valmennus, jota voi 
tuottaa kunta tai muu 
toimija, esim. järjestö

1 0 0 0 0 1 1

Omaishoitajien 
harkinnanvarainen 
täydennyskoulutus, jota 
voi tuottaa kunta tai muu 
toimija, esim. järjestö

0 0 1 0 0 1 3

Omaishoitajien 
harkinnanvaraiset 
hyvinvointi- ja 
terveystarkastukset

1 0 0 0 0 1 1

Omaishoitajien 
vapaajärjestelmän 
laajentaminen 
koskemaan kaikkia 
omaishoitosopimuksen 
tehneitä omaishoitajia

1 0 0 0 0 1 1

Omaishoitajien vapaiden 
porrastaminen hoidon 
vaativuuden ja sitovuuden 
mukaan

1 0 0 0 0 1 1

Omaishoitajien 
lakisääteisen vapaan 
käytön joustavoittaminen

1 0 0 0 0 1 1



4. Voitte halutessanne perustella vastaustanne  

Vastaajien määrä: 1 

� Omaishoitajien valmennuksen tulisi olla osa omaishoidon tukea eikä harkinnanvarainen. Omaishoitajien laaja-alaisten hyvinvointi- ja terveystarkastusten sisällöstä tulisi 
kirjata perusteluihin tarkemmin, siten että kulloisessakin asiakastilanteessa arvioidaan hoidon vaativuus ja rasittavuus ja tarkastuksen sisältö ja mittarit sen mukaisesti. 
On mitattava hoidon kannalta merkityksellisiä asioita. Erityisen vaativissa hoitotilanteissa tulisi saada vielä esitettyä enemmän vapaapäiviä ja sijaishoitojärjestelyjä. 
Omaishoitajien vapaan joustavoittaminen on tavoitteena kannatettava. Lakiluonnos tällaisenaan kuitenkin molemminpuolisesta sopimussidonnaisuudesta johtuen 
asettaa käytännön tilanteessa hoitajan tahdon toissijaiseksi, tilanteessa, jossa kunta on eri mieltä, tästä johtuen esitys ei tältä osin välttämättä turvaa lain tavoitteiden 
toteutumista.  

5. Ehdotukset sosiaalihuoltolain muuttamiseksi  

Vastaajien määrä: 1 

6. Voitte halutessanne perustella vastaustanne  

Ei vastauksia. 

7. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta kokonaisuutena omaishoitajien määrän kehittymiseen.  

Vastaajien määrä: 1 

8. Voitte halutessanne perustella vastaustanne  

Ei vastauksia. 

9. Ehdotettujen muutosten vaikutus omaishoitojaksojen pituuteen. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta kokonaisuutena 
omaishoitojaksojen kestoon.  

Vastaajien määrä: 1 

Yhteensä 5 0 1 0 0 6 1,33

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

Harkinnanvaraisen 
vapaan kohdentaminen 
niille omaisille ja 
läheisille, joiden antama 
hoito ja huolenpito on 
päivittäin sitovaa

1 0 0 0 0 1 1

Kunnan velvollisuus 
järjestää hoitajan vapaan 
aikainen sijaishoito 
tarkoituksenmukaisella 
tavalla

1 0 0 0 0 1 1

Toimeksiantosuhteisen 
sijaishoidon 
laajentaminen 
koskemaan myös ilman 
omaishoitosopimusta 
omaistaan tai läheistään 
hoitavia henkilöitä

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1

Paljon Jonkin verran Ei juurikaan Ei lainkaan En osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo

Lasten omaishoitoon 0 0 1 0 0 1 3

Työikäisten omaishoitoon 0 0 0 1 0 1 4

Iäkkäiden omaishoitoon 1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 1 0 1 1 0 3 2,67



 

10. Voitte halutessanne perustella vastaustanne  

Ei vastauksia. 

11. Ehdotettujen muutosten vaikutukset omaishoitajien tosiasialliseen mahdollisuuteen pitää vapaita. Arvioikaa ehdotettujen 
muutosten vaikutusta kokonaisuutena omaishoitajien tosiasialliseen mahdollisuuteen pitää vapaita. Sijaisjärjestelyjä kehitetään 
myös osana kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.  

Vastaajien määrä: 1 

 

12. Voitte halutessanne perustella vastaustanne  

Vastaajien määrä: 1 

� Esityksessä esiin tuotu THL:n selvityksen mukaan n. puolet vapaaseen oikeutetuista omaishoitajista jätti lakisääteisen vapaan pitämättä. Tulosta tulkittaessa on 
perusteltua päätyä johtopäätökseen, että on oletettavaa että näissä tilanteissa yli puolet voidaan arvioida johtuvan siitä, että kyse on ollut tarjotun hoitopaikan tai hoitotavan 
epäsopivuudesta asiakkaan ja hoitajan tilanteeseen ja tarpeeseen. Hoidettavalla ja omaishoitajalla ei käytännön tasolla ole vaikutusmahdollisuuksia vapaan 
sijaisjärjestelyihin. Lakiin tulisi voimakkaammin kirjata, ettei sijaisjärjestelyjä tule järjestää siten että se on vastoin hoidettavan tai hoitajan perusteltuja tarpeita.  

13. Ehdotettujen muutosten vaikutus omaishoitajien jaksamiseen ja hyvinvointiin. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta 
kokonaisuutena omaishoitajien jaksamiseen ja hyvinvointiin.  

Vastaajien määrä: 1 

 

14. Voitte halutessanne perustella vastaustanne  



Ei vastauksia. 

15. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta ilman omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään hoitavien henkilöiden 
vapaiden määrään.  

Vastaajien määrä: 1 

 

16. Voitte halutessanne perustella vastaustanne  

Ei vastauksia. 

17. Mitä muuta haluatte tuoda esille lakiehdotuksesta?  

Vastaajien määrä: 1 

� Lain yleistavoite on kauan odotettu ja välttämätön. Useista jo nyt voimassa olevista omaishoidon tuen laissa sekä nyt esitetyissä pykälissä asiakkaan oikeusturvaa 
heikentävänä on niiden viranomaisen harkintaan tai molemminpuolisen sopimussidonnaisuuden edellyttämät järjestämisedellytykset, jotka tiukassa taloustilanteessa 
jää toteutumatta. Erityisen hyvänä pidämme sitä, että ilman omaishoitosopimusta toimivien omaisten tai muiden läheisten asemaa helpotetaan jonkin verran.  


