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LUKIJALLE
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena kohtaat omaisia viikoittain tai jopa
päivittäin. Osa heistä on jo omaishoitajia tai he pohtivat mahdollisuutta toimia
omaishoitajana läheiselleen uudenlaisessa tilanteessa. Läheisen sairauden tai
vammautumisen myötä elämä muuttuu ja voi olla myös omaiselle järkyttävä
kokemus ja synnyttää monenlaisia tunteita.
Oman omaishoitotilanteen arvioiminen ei ole aina helppoa. Sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisena sinulla on tärkeä rooli omaishoitotilanteen
varhaisessa tunnistamisessa. Jo käynnissä olevat omaishoitotilanteet tunnistetaan
herkemmin, mutta huomio tulisi kiinnittää erityisesti varhaisiin merkkeihin. Tunnistamaton omaishoitotilanne on selkeä riski sekä hoidettavalle että hoitajalle ja
se voi johtaa omaisen uupumiseen, kaltoinkohteluun, tapaturmiin tai toistuviin
hoitokäynteihin eri yksiköissä. Aktiivisella puheeksiottamisella tuet omaishoitoperheiden selviytymistä.
Omaishoito on vaativaa ja sitovaa hoivatyötä. Vain pieni osa omaishoitajista saa
omaishoidon tukea, mutta he kaikki tarvitsevat ohjausta ja neuvoja turvatakseen läheisensä hyvää hoivaa kotioloissa. Toisaalta kaikki omaiset eivät halua
tai ole kykeneviä vastaamaan läheisensä hoivasta. Osa hoidettavista ei suostu
omaishoidettavaksi. Näissä tilanteissa hoitovaihtoehdoista neuvotteleminen ja
sopiminen on tärkeää.
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1. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY
Omaishoitolaissa 2.12.2005/ 937 tarkoitetaan
1) omaishoidolla vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä
kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.
2) omaishoitosopimuksella hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä.
3) omaishoitajalla hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen;
4) omaishoidon tuella kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista
palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry puolestaan määrittelee seuraavasti:
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka
sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan
omatoimisesti.
Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia
ja vaativia. Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä.
Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2015 n. 43 000.
Omaishoitotilanteissa on eroja hoivan sisällön, keston ja rasittavuuden suhteen. Omaishoitotilanne
voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa
tarvitsevan lapsen myötä.
Etäomaishoito on vähiten tunnettu omaishoitajuuden muoto, ja sillä ei ole virallista määritelmää.
Omainen voi asua toisella paikkakunnalla ja matkustaa esimerkiksi viikonloppuisin auttamaan läheisestään ja siten varmistaa hänen pärjäämisensä seuraavan viikon aikana. Etäomaishoitaja on jatkuvassa yhteydessä läheiseensä.
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2. OMAISHOITOTILANTEEN TUNNUSMERKKEJÄ
Ennustettavissa oleva omaishoitotilanne:
- perheenjäsenen pitkäaikainen sairaus/vammautuminen, jonka johdosta hän tarvitsee toisen apua
tai ohjausta säännöllisesti päivittäisissä toimissa, kodin ulkopuolella toimiessa sekä asioidessa
- sairastuneella tai vammautuneella on edellytykset palata omaan kotiin sekä
- läheisellä/omaisella on tahto sekä kyky ottaa vastuuta sairastuneen hoivasta
Jo käynnissä oleva omaishoitotilanne:
- sairastuneen omainen/läheinen saa omaishoidon tukea tai hän on jo aikaisemminkin vastannut 		
sairastuneen hoivasta kotona
- henkilö avustaa sairastunutta, vammautunutta, vammaista tai ikääntynyttä läheistään useissa arjen
toiminnoissa ja hoitaa kodin ulkopuolisia asioita
- arjen hallinta vaatii järjestelyjä, esim. tilapäishoitajan hankkimisen kotiin
- omaisen oma vapaa-aika tai yöunien määrä on vähentynyt läheisen tuen ja avun tarpeen vuoksi
- perhe asioi toistuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä
- omainen pyytää apua etuuksien ja palveluiden hakemiseen
- omainen kantaa huolta läheisensä hoivasta ja on huolestunut omasta ja läheisensä selviämisestä
- perheellä on taloudellisia vaikeuksia läheisen tuen tarpeesta johtuen, esimerkiksi ansiotyössä käynti
on hankaloitunut
- omainen kokee kuormittuvansa tilanteessa ja omien toiveidensa ja tarpeidensa jäävän taustalle
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Alkavasta omaishoitotilanteesta vaativan tekee jos:
- sairastuneella on yhtämittainen avun, ohjauksen tai valvonnan tarve
- hoidettavan sairaus/vamma vaatii terveydenhuollon ammatillista osaamista
- hoivavastuuta ottavalla omaisella on itsellä toimintakykyä heikentäviä tekijöitä esim. psyykkiset/ 		
fyysiset/uupuminen
- perhesuhteissa/parisuhteessa on aikaisempia ongelmia
- omaishoitoperheellä ei ole tilanteeseensa tai tarpeisiinsa nähden riittävästi tukea saatavilla
- taloudelliset syyt esim. jos hoitovastuussa oleva joutuu luopumaan ansiotyöstään hoitotilanteen 		
vuoksi

Hyödynnä omaishoitajan tunnistamisessa ” Testaa oletko omaishoitaja”
-korttia. Myös esimerkiksi näistä kysymyksistä voi lähteä liikkeelle: Kuinka
sinä jaksat arjessa? Mistä haluat lisää tietoa? Kaipaatko
ammattilaisen apua? Mitä teet läheisesi auttamiseksi ja tukemiseksi? Mistä
asioista et selviydy? Miten haluaisit asioiden ratkeavan? Miltä asia tuntuu
sinun näkökulmastasi?

3. YHTEISTYÖ JA OMAISEN ROOLI HOITOJAKSON AIKANA
Omaisten mielestä hyvään kohtaamiseen kuuluvat kiireettömyys, aito kuuleminen, omaisen todesta ottaminen ja arvostaminen, vuoropuhelu sekä omaisten antaman tiedon huomioiminen. Olisi hyvä, jos yhteistyö
kumppanuudesta ja yhteisistä tavoitteista voidaan sopia ja kirjata ylös ammattilaisen ja omaisen roolit ja
vastuut.
Omaiset toivovat, että ammattilaiset ottavat heidät aktiivisesti mukaan keskusteluun jo sairaalahoidon aikana. Keskustele omaisen kanssa potilaan tilanteesta ja huomioi omaisen toiveet ja huolet sekä
mahdollinen kriisi. Omaisen rooli on tärkeä määritellä hoitojakson aikana. Omaiset eivät kertomansa mukaan pystyneet läheisen äkillisen sairastumisen yhteydessä itse hahmottamaan rooliaan hoitoyksikössä.
Sen lisäksi sairaalatermit, hoitotoimenpiteet, ammattilaiset sekä tilat olivat vieraita. Omaiset olivat myös
varovaisia lähestymään hoitohenkilökuntaa ja kysymään lisätietoja.
Omainen voi välittää tietoa sairastuneen taustasta ja avun tarpeesta kotona (mm. persoonallisuudesta,
terveydentilasta, lääkityksestä, henkilökohtaisista toiveista sekä elämänhistoriasta), asuinympäristön sekä
kodin erityispiirteistä ja kodin turvallisuudesta, perhesuhteista ja kulttuuriin sekä uskonnollisuuteen liittyvistä taustoista. Jos sairastunut läheinen ei itse kykene tuottamaan puhetta tai muutoin tuomaan esille
omaa kantaansa, omainen voi kertoa hänen tavoistaan ja toiveistaan.
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Käynnistä yhteistyö omaisen kanssa. Ole yhteistyön onnistumisen suhteen aktiivinen.
Varaa omaiselle aikaa ja kutsu hänet mukaan palvelusuunnitelman laadintaan.
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4. PERHEEN TILANTEEN ARVIOIMINEN KOTIHOITOA VARTEN
Perheen tilanteen kartoitus on tärkeää muuttuneen elämäntilanteen ja kotiutuksen valmistelun ja suunnittelun kannalta, jotta tiedetään voiko sairastunut palata kotiin, onko omaisella mahdollisuus avustaa sairastunutta ja millaisin edellytyksin, tarvitaanko kotona mahdollisesti muutostöitä, mikä on perheen taloudellinen tilanne, millainen sosiaalinen verkosto perheellä on ja voiko aikaisemman parisuhteen pohjalle ryhtyä
rakentamaan omaishoitosuhdetta? Jos omaisella on tahtoa ryhtyä omaishoitajaksi, on olennaista selvittää
myös omaisen oma terveydentila.
Läheisen hoitaminen vaatii omaiselta hyvää toimintakykyä, rohkeutta, fyysisiä ja henkisiä voimavaroja,
tahtoa sekä läheisen tarpeiden asettamista omien edelle. Pärjääminen todentuu mahdollisilla kotilomilla,
jonka aikana omainen voi kirjata ylös seikkoja, jotka aiheuttavat uuden oppimista tai hankaluuksia. Lisäksi
kotikäynneillä kerätty tieto ja havainnot ovat tärkeitä tulevien palvelujen, tukimuotojen ja apuvälineiden
hahmottamiseksi.

Millainen on esimerkiksi perheen nykytilanne ja sosiaalinen verkosto, asuinympäristö,
omaishoitajan tiedot ja taidot, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve, sosiaalietuudet,
voimavarat ja tulevaisuuden näkymät?
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5. OMAISHOITAJA TARVITSEE TUKEA, TIETOA JA VALMENNUSTA
Omaisen on hyvä tiedostaa, millaisia asioita elämään kytkeytyy kotiutumisen jälkeen ja kuinka esimerkiksi
perheen roolit ja arki muuttuvat. Joskus omaisen voi olla vaikea ymmärtää läheiselle aiheutunut toimintakyvyn muutos ja se, että kaikki asiat eivät ole niin kuin ennen. Haittojen tiedostaminen ja ymmärtäminen
ovat lähtökohtia auttamistapojen, hoitotoimenpiteiden ja henkilökohtaisen avustamisen opettelulle.
Tiedustele, missä asioissa omainen tarvitsee tukea ja tietoa? Mitkä asiat tuovat haasteita arjessa
selviytymiseen? Ainakin omainen tarvitsee tietoa sairaudesta, sen ennusteesta ja aiheuttamista muutoksista, näkymättömistä oireista ja hoidon sitovuudesta. Omaisen on hyvä tiedostaa myös se, mitä kuntoutuksella voidaan saavuttaa.
Tiedon lisäksi omainen tarvitsee mahdollisesti käytännönharjoitusta ohjaamiseen ja avustamiseen. Tämän
vuoksi olisi tärkeää, että omainen voi osallistua esimerkiksi fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai puheterapeutin tapaamiseen yhdessä potilaan kanssa. Näissä tapaamisissa ammattilaiset voivat näyttää käytännössä
millaisia toimintakyvyn muutoksia potilaana olevalla läheisellä ilmenee ja millaisia ohjaus- ja avustamistekniikoita voi opetella: hoitotoimenpiteissä avustaminen tai tukeminen, liikkumisessa ja siirroissa avustaminen, arjen toimissa avustaminen ja kommunikoinnissa avustaminen. Omaiset näkevät tärkeänä juuri mallioppimisen sekä kahdenkeskiset ohjauskeskustelut eri ammattilaisten kanssa.
Tietoa omaishoitajuudesta saa myös omaishoitojärjestöiltä sekä potilas- ja vammaisjärjestöiltä. Esimerkiksi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset ry. järjestää Ovet-valmennuksia ® (16h), jotka antavat tietoa
omaishoitotilanteen tunnusmerkeistä, oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä, hoivatyön perusteista, ergono-
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miasta sekä tukipalveluista ja etuuksista. Valmennus on osallistujille maksuton. OmaisOiva -vertaisryhmässä
omaishoitajat puolestaan auttavat toinen toisiaan keskustellen ja kuunnellen sekä jakaen kokemuksiaan.
Avoimet OmaisOiva-kahvilat ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja omaishoitajille ja omaishoidosta
kiinnostuneille. OmaisOiva -kioski tarjoaa tietoiskuja omaishoidosta mm. kirjastoissa, toreilla,
kauppakeskuksissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Yhdistys tarjoaa myös henkilökohtaista ohjausta ja
neuvontaa.

Selvitä missä asioissa omainen tarvitsee tukea ja tietoa. Mitkä asiat tuovat haasteita
arjessa selviytymiseen?
Laissa on säädetty kunnan velvollisuudesta järjestää tarvittaessa omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta. (Omaishoitolain siirtymäsäännöksen mukaan omaishoitajan valmennusta koskevaa säännöstä sovelletaan vasta 1.1.2018 alkaen.) Samalla lakiin on lisätty
kunnan velvollisuudesta järjestää tarvittaessa omaishoitajille hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Moni omainen törmää jo sairaalavaiheen aikana monimutkaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Sairastuneen tai vammautuneen ja hänen perheensä tarjottavia palveluja tuottavat mm.
kunnat, Kela, yritykset, järjestöt, seurakunnat ja joissakin tapauksissa vakuutusyhtiöt.

6. OHJAA OMAISHOITAJA ERI PALVELUJEN PIIRIIN
Moni omainen törmää jo sairaalavaiheen aikana monimutkaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Sairastuneen tai vammautuneen ja hänen perheensä tarjottavia palveluja tuottavat mm.
kunnat, Kela, yritykset, järjestöt, seurakunnat ja joissakin tapauksissa vakuutusyhtiöt.
Kotiin tarvittavat tukipalvelut
- kotiutustiimi, kotihoidon ohjaajat, palveluohjaajat ja sosiaalityöntekijät auttavat näissä
kysymyksissä.
- esim. kodin muutostyöt, apuvälineet, kuljetuspalvelut, avustaja
Taloudellisten asioiden selvittäminen
- sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja neuvoo tarvittavissa ja haussa olevissa sosiaalietuuksissa ja 		
palveluissa
- mm. hoitotuki, omaishoidontuki, kuljetuspalvelu, päivätoiminta, palvelusetelit
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Kuntoutus
- kuntoutusohjaajat, lääkärit
- fysioterapeutti ja toimintaterapeutti
- Kela
- potilasjärjestöt
Kokemustietoa ja vertaistukea omaishoidosta
- tietoa, virkistystä ja vertaistukea saa omaishoitojärjestöiltä sekä potilas- ja vammaisjärjestöiltä
- valmennuskurssit, lomat, edunvalvonta, tukihenkilöt
Uupumisen kysymykset
- tukea saa mielenterveystoimiston tai terveyskeskuksen psykiatriselta sairaanhoitajalta
- kriisikeskuksesta
- omaishoitoyhdistyksiltä
Edunvalvonta
- maistraatti
- sosiaalityöntekijä
- Omaishoitajat ja läheiset -liiton lakineuvonta

7. OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista
palveluista sekä omaishoitajalle kohdistetuista hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista (esimerkiksi apuvälinepalvelut, kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai lyhytaikainen laitoshoito). Omaishoidon
tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2017 lukien 392,00 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan
siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 784,01 euroa kuukaudessa. (Kuntainfo.fi)
Omaishoidon tukea haetaan hoidettavana olevan henkilön kotikunnan sosiaalipalveluja tai omaishoidon
tukiasioita hoitavasta yksiköstä. Omaishoidon tuen hakijana on hoidettava, jolle annetaan tuesta kirjallinen
päätös. Jos päätös on osittain tai kokonaan kielteinen, hylkäämisen perusteet ilmoitetaan päätöksessä.
Jos omaishoitajalle järjestetään omaishoitoa tukevia sosiaalipalveluja, myös hänelle annetaan palveluista
päätös. Yksittäisen asiakkaan palveluista päättää yleensä sosiaalitoimen viranhaltija. Päätökseen tyytymättömällä asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta päätökseen. (Kunnat.net)
Omaishoidon tukea myönnettäessä noudatetaan omaishoitolain 3§:n myöntämisedellytyksiä (ks. tässä oppaassa luku 10).
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Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus, joka sisältää tiedot hoitopalkkion
määrästä ja maksutavasta, hoitajan oikeudesta lakisääteiseen vapaaseen sekä hoitajan muiden vapaapäivien
ja virkistysvapaiden järjestämisestä sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä. Omaishoitosopimus laaditaan
toistaiseksi ja vain erityisestä syystä määräaikaisena. (Kunnat.net)
Omaishoitajat eivät ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan,
hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajien eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa.
(Kunnat.net)
Omaishoidon tuesta laaditaan hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan ja
omaishoitajan kanssa. Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää tiedot myös omaishoitajan
hoitotehtävää tukevista sosiaalipalveluista. Hoito- ja palvelusuunnitelma liitetään omaishoitosopimukseen.

Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä
on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma.
Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan
tehdä määräaikaisena. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa. (Laki Omaishoidon
tuesta 2005/937)

Jotta omaishoitajat eivät jää yksin muuttuneen elämäntilanteen aiheuttamien haasteiden kanssa, on kiinnitettävä huomiota myös suunnitelmien vuosittaiseen tarkistamiseen ja seurantaan. Omaishoitajan on hyvä
tietää, kuka tarkistaa suunnitelmien paikkansa pitävyyden kotona ja kuka vastaa seurannasta? Huomioitavaa
on, että kotiutuksen jälkeen saattaa 2-4 viikon kuluessa ilmentyä haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan
ammattilaisten apua. Tärkeää onkin yhteyshenkilön yhteydenotto perheeseen kotiutuksen jälkeen: miten
kotiutus on onnistunut? Onko ilmentynyt uusia tuen tarpeita? Tarvittaessa tehdään suunnitelman muuttaminen.
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8. SEURANNASTA SOPIMINEN
Jotta omaishoitajat eivät jää yksin muuttuneen elämäntilanteen aiheuttamien haasteiden kanssa, olisi kiinnitettävä huomiota myös suunnitelmien vuosittaiseen tarkistamiseen ja seurantaan. Omaishoitajan on hyvä
tietää, kuka tarkistaa suunnitelmien paikkansa pitävyyden kotona ja kuka vastaa seurannasta? Huomioitavaa
on, että kotiutuksen jälkeen saattaa 2-4 viikon kuluessa ilmentyä haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan
ammattilaisten apua. Tärkeää onkin yhteyshenkilön yhteydenotto perheeseen kotiutuksen jälkeen: miten
kotiutus on onnistunut? Onko ilmentynyt uusia tuen tarpeita? Tarvittaessa tehdään suunnitelman muuttaminen.

Kotiutuksen jälkeen olisi tärkeää huolehtia suunnitelmien vuosittaisesta päivityksestä ja
seurannasta sekä omaishoitajan työterveyshuollon tarkastuksista.
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9. KOTIHOIDON OHJAUSMALLI

OMAISHOITAJIEN OHJAUSMALLI KOTIHOIDOSSA
KÄYNNISTÄ YHTEISTYÖ OMAISEN KANSSA
• Kutsu omainen mukaan palvelusuunnitelman laadintaan
• varaa aika hoitoneuvottelulle toiminnanohjauksen kautta
• Kirjaa suunnitelmaan fraasien lisäksi:
•omaisen ja ammattilaisten roolit ja vastuut
•omaisen tahto ja edellytykset toimia omaishoitajana

• Huomioi ja ota puheeksi parisuhteen mahdolliset haasteet
• Käy läpi läheisen hoidon onnistumiseksi asetetut tavoitteet

TUNNISTA OMAISHOITAJA
• Keskustele siitä, kuka omaisista auttaa eniten arjessa
• Onko kyseessä sopimus omaishoitaja vai "sopimukseton omaishoitaja"
• Hyödynnä "Testaa oletko omaishoitaja" -korttia
• Auttaako omainen arjen toimissa?
• Kokeeko omainen huolta läheisestään ja heidän elämäntilanteestaan?
• Kokeeko omainen, että hänen omat toiveensa ja tarpeensa jäävät taustalle?
• Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
• Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä virastoissa lisääntynyt?
• Pitääkö omaisen hankkia tilapäishoitaja läheiselleen, kun ei ole itse läsnä?
• Onko omainen huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan häntä?

OHJAA OMAISHOITAJAA
• Kysy missä asioissa omainen tarvitsee tukea ja tietoa sekä mitkä asiat
tuovat haasteita arjessa selviytymiseen
• Ohjaa ja mallinna ergonomiaan, avustamiseen ja hoitoon liittyvät
toimet
• Ohjaa tarvittaessa kotihoidon fysioterapeutille, sosiaalityöntekijälle,
palveluohjaajalle, lääkärille tai SAS-hoitajalle.
• Anna tietoa omaishoitoyhdistyksen toiminnasta. Kerro Ovet
omaishoitajavalmennuksesta ja vertaistuesta

REAGOI PERHEEN MUUTOSTILANTEISIIN
• Keskustele tarvittavista toimenpiteistä perheen kanssa
• Välitä tieto kotihoidon ohjaajalle, palveluohjaajalle tai tarvittessa
moniammatilliselle tiimille
• Huomioi erityisesti tilanteet, joissa kotona hoitaminen on turvallisuusriski:
•Hoidettavan läheisen terveydentila/toimintakyky on merkittävästi alentunut, eikä
omainen pysty vastaamaan hoidosta kotona
•Omaishoitajan oma terveydentila tai toimintakyky on ratkaisevasti muuttunut (esim.
akuutti sairastuminen, alavireisyys, masennus, unettomuus)
•Omaishoitajan tai/ja hoidettavan hyvinvointi on uhattuna (esim. kaltoinkohtelun uhka)

Valot II –projekti

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
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10. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ LAKIPYKÄLIÄ
Laki omaishoidon tuesta (937/2005) on ollut voimassa vuodesta 2006.
Omaishoidontuen myöntäminen
3 §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:
- Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi
tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
- Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja
huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
- Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.
- Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
- Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
- Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
3 a § (2016/511) Omaishoitajan hoitotehtävää tukevat palvelut
Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten.
Valmennus muuttuu kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi 1.1.2018.
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Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen
hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.
Omaishoitolakia muutettiin 1.7.2016 siten, että kaikilla sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus pitää
vapaata vähintään kaksi vuorokautta kuukaudessa. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotuilla
omaishoitajilla on jatkossakin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa.
4 § Omaishoitajalle järjestettävä vapaa
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti.
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos
hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti
päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää
säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai
terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. (29.6.2016/511)
Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää 1 momentissa tarkoitetun vapaansa
useampana alle vuorokauden pituisena jaksona. Kunta voi järjestää omaishoitajalle 1 momentissa
säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. (29.6.2016/511).
Vapaaseen on oikeutettu myös omaishoitaja joka ei ole tehnyt kunnan kanssa sopimusta. Sosiaalihuoltolain 27 b §:ssä (29.6.2016/512) säädetään kunnan järjestämistä vapaista omaistaan tai
läheistään hoitavalle henkilölle:
Kunta voi tarvittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita.
Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vapaan aikana.
Hoitajan vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:ssä
tarkoitettuna sijaishoitona.
5 § Hoitopalkkio
Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on vähintään 300
euroa kuukaudessa.
Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä
omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 600 euroa kuukaudessa tietyin edellytyksin.
7 § Hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava vähintään:
- omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö
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- muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö
- omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö
- miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun
poissaolon aikana
Palvelun suunnittelua ja jatkoarviointia voidaan tukea kirjaamalla hoito- ja palvelusuunnitelmaan
myös:
- hoidettavan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja ympäristön toimivuus
- arvio omaishoitajan terveydestä ja toimintakyvystä, hoitotaidoista ja kodista hoitoympäristönä
- tavoitteet hoidettavan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
- seuranta-ajankohdat
8 § Omaishoitosopimus
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on oltava
hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin:
1) hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta;
2) oikeudesta 4 §:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin;
3) mainitun 4 §:n 2 momentin mukaisen vapaan järjestämisestä;
4) määräaikaisen sopimuksen kestosta; sekä
5) hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.
Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä
määräaikaisena. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa.
9 § Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden
ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Jos sopimuksen jatkaminen
vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa
sopimuksen välittömästi.
Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden
kuluttua.
Sopimusehto, joka poikkeaa tämän pykälän säännöksistä omaishoitajan vahingoksi, on mitätön.
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Lisäksi
Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Omaishoidon hoitopalkkio kartuttaa eläkettä, jos omaishoitaja on sopimusta tehdessään alle 68-vuotias. Tämä koskee vuonna 1940 ja
sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. Kunnan on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain 3 §:n
mukainen vakuutus hoitajalle. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsopimuslain
2 §:n tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

11. MATERIAALIT
- Tukena omaishoitajan tunnistamisessa ja tukemisessa mm.
- Tunnistaomaishoitaja.fi
- Testaa oletko omaishoitaja – kortit
- Ammattilaisten tsekkauslistat
- Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta
- Tiedolla, taidolla ja tunteella – Opas omaiselle jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut
- Lääkehoidon opas omaishoitajille
- Kehitetyt toimintamallit (Valot toimintamalli; Läheistään hoitavan ohjausmalli kotihoidossa)
- Kotiutuksen tarkistuslista

LÄHTEET
Finlex ajantasainen lainsäädäntö Laki omaishoidon tuesta (937/2005).
Kunnat.net
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry: Valot -projekti 2009–2013 ja Valot II -projekti 2014–2016
materiaalit.
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry.
Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 13.10.2016: Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia
1.7.2016.
Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 17.11.2016: Omaishoidon tuen palkkiot vuonna 2017.
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HOITAJAN ASIAKKAANA ALOITTELEVA OMAISHOITAJA

Puretaan yhdessä
sairastumis/vammautumistilannetta

•Mikä on omaisen kokemus sairastumisesta
•tilanteen purkaminen, hoitajan roolina kuunnella ja kuulla,
pysähtyä omaisen kokemuksen äärelle
•Tiedon antaminen sairaudesta ja sairastuneen
toimintakyvystä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
•onko omainen valmis ottamaan kaikkea tietoa heti vastaan
•avoimet kysymykset omaisen ajatuksista sairauden suhteen

Selvitetään kodin
olosuhteet

•Onko sairastunutta/vammautunutta mahdollista hoitaa
kotona
•Kodin sijainti (keskusta, haja-asutusalue, kaukana naapureista)
•Onko fyysisiä esteitä (portaita, kynnyksiä, pesutilat yms.)
•Kotilomille rohkaiseminen, jotta pärjääminen siellä todentuu
•kotilomalla havaintojen (ongelmatilanteista ja onnistumisista)
kirjaaminen ylös

Selvitetään
omaisen omaa
vointia

Selvitetään,
millainen suhde
on kyseessä

22.10.2013

Ohjaus
kuntoutusohjaajalle, ft

• Vastaako omaisen fyysinen terveydentila ja toimintakyky
potilaan hoivatarvetta?
• Millainen on omaisen psyykkinen jaksaminen?
•Omaisen kriisi
• Aikaisemmat psyykkiset voimavarat, ratkaisukeinot
• Millainen on omaisen sosiaalinen tukiverkosto?
• Miten omainen pystyy yhteensovittamaan hoivan ja muun
elämän (esim. työn/harrastukset/oman vapaa-ajan) ?

Ohjaus esim.
psyk.sh,
lääkärille,sostt

• Millainen suhde on ollut aikaisemmin?
• Onko suhde ollut turvallinen (kaltoinkohtelun uhka)?
• Miten sairastuminen vaikuttanut suhteeseen?
• Miten sairastuminen on vaikuttanut muihin sosiaalisiin
suhteisiin/perheeseen?
• Onko alaikäisiä lapsia, sairastumisen vaikutus heihin?

Ohjaus esim.
psyk.sh,
lääkärille,sostt

Selvitetään
omaisen
halukkuus
läheisen
hoivaamiseen

•Sairastuneen toimintakyvystä ja avuntarpeesta kertominen
•Hoidon sitovuudesta keskustelu
•Kysymys omaiselle: suostuu hoitamaan läheistään?
•Jos suostuu: millaisin järjestelyin omaishoito onnistuu
•Ei halua ottaa hoivavastuuta: Miksi ei halua, mitä muita
vaihtoehtoja on tarjolla

Otetaan omainen
mukaan
hoitotoimiin

•Hoitaja antaa omaiselle mahdollisuuden olla mukana kaikissa
ADL-toimissa osastolla
•Käy läpi avustamisen periaatteita
•wc, pukeminen, siirtymiset, ruokailu, liikkuminen jne.
•Antaa omaiselle mahdollisuuden harjoitella avustamista
•tuki ja ohjaus
•mallinnus

VALOT –hanke 2009-2013

Ohjaus esim.
sos.työntekijälle

Lääkärin asiakkaana omaishoitoperhe/ omaishoitaja
Yhteistyön sanoittaminen omaisen kanssa
•Omaisen roolin sanoittaminen; mitkä ovat yhteiset tavoitteet sairastuneen kotihoidon
toteuttamisessa ja mitkä ovat omaisen tehtävät tässä yhteistyössä
•Millaiset ovat omaisen valmiudet selviytyä hoivatehtävästä ja sen sitovuudesta
•Mikä on omaisen oma elämäntilanne? (terveys, toimintakyky, mieliala, työtilanne)

Omaishoitajan tiedon tarve läheisensä sairaudesta/tilanteesta
•onko joitakin oireita, jotka mietityttävät
•onko kysyttävää ennusteesta
•mitä asioita hoitosuunnitelmaan sisältyy

Omaishoitajan havainnot sairastuneessa läheisestä
•käytösoireet
•mielialan vaihtelut
•oireiden paheneminen/paraneminen

Millaiseksi omainen kokee hoivan kuormittavuuden?
• fyysinen ja henkinen rasitus
•kuinka sitovaksi omainen kokee tilanteen
•vaikutus sosiaaliseen elämään ja mm. asiointimahdollisuuksiin
•onko omaisella sosiaalistaverkostoa, josta saa tarvittaessa tukea ja apua

Onko omaisella kysyttävää lääkehoitoon liittyen?
• tietääkö hän lääkkeiden käyttötarkoituksen ja oikean annostuksen
•selviytyykö lääkkeiden antamisesta
•onko huomannut joitakin haittavaikutuksia, sivuoireita

Sairastuneen läheisen kuntoutus
•onko kuntoutussuunnitelma tehty
•mitä siihen sisältyy, onko tarvetta tarkistaa jo olemassa olevaa suunnitelmaa
• sairastuneen motivoituminen kuntoutukseen kotioloissa
•miten omainen osallistuu kuntoutuksen toteuttamiseen

Onko tarvittavat lääkärinlausunnot ja suositukset tehty?
•onko omaiselle myönnetty omaishoidon tuki
•onko läheiselle myönnettynä Kelan hoitotuki
•onko tarvetta apuvälineille tai hoitotarvikkeille
•onko tarvetta kuljetuspalvelulle tai muille vammaispalvelulain mukaisille etuuksille
• onko lääkekorvattavuuksia varten tehty tarvittavat lausunnot
•sairastuneen oikeustoimikelpoisuus, ajolupa, invapysäköintilupa

VALOT –hanke 2009-2013

2.10.2013

KOTIUTUKSEN TARKISTUSLISTA
Potilaan nimi:

Omaisen/omaishoitajan nimi:

Minne kotiutuu:

Suunniteltu kotiutumispäivä:

Kotiutus
Potilaan ja omaisen kanssa sovittu kotiutuspäivä
Potilaan ja omaisen kanssa sovittu kotiutumispaikka

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kotiin tarvittavien muutostöiden ja
apuvälineiden järjestyminen
Kotikäynti toteutunut
Hakemukset ja lausunnot kodinmuutostöistä
toimitettu kuntaan
Kodinmuutostyöt valmiina
Liikkumisen apuvälineet järjestetty
Pienapuvälineet järjestetty
Apuvälineiden käyttö ohjattu potilaalle ja omaiselle
Apuvälineiden noutamisesta sovittu
Muuta, mitä:

Kyllä

Ei

Potilaan ja omaisen valmiudet
Potilas on saanut tietoa sairaudesta ja nykyisestä
tilanteestaan
Omainen on saanut tietoa läheisen sairaudesta ja
toimintakyvystä
Potilaan neuropsykologista oirekuvaa on selvitetty
Omaisen kanssa on keskusteltu potilaan
neuropsykologisesta oirekuvasta
Potilaan kanssa on keskusteltu mielialasta
Omaisen kanssa on keskusteltu potilaan mielialasta
sekä omasta jaksamisesta
Potilasta ohjattu itsenäiseen toimintaan
Omaista ohjattu tukemaan potilaan itsenäistä
selviytymistä
- ohjattu lääkehoidon kysymyksissä
- ohjattu injektion pistämisessä tms.
- ohjattu sairastuneen siirtämisessä
- ohjattu sairastuneen liikkumisessa
- ohjattu hygienian hoidossa
- ohjattu pukeutumisen toimissa
- ohjattu:

28.1.2013

Valot –hanke (2009-2013)

Huomioitavaa

Huomioitavaa/ sovittu

Huomioitavaa/ sovittu

