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22 -vuotta hoitoa ja huolenpitoa  
 
 

  
Kotikuntoutusta, jatkuvaa hälytystilassa oloa 

140 000  lääkkeen antoa 

130 000 nostoa / siirtymistä 

  35 000 ruokailua  

  30 000  wc reissua 

  20 000 autoreissua pyörätuolin kanssa  

  15 000  yöaikaista herätystä 

           8  suurta leikkausta  

 

Puoli kuutiota hoitokertomuksia ym. papereita 

Satoja hakemuksia 

  
 

 
 

 



 



Hankesuunnitelman 

arviointia  

Ovatko tavoitteet ja toimintaperiaatteet  keskeisiä 
ja oikeaan osuvia?  

 

Muodostavatko tavoitteet ja toimintaperiaatteet 
johdonmukaisen ja yhtenäisen kokonaisuuden? 

 

Innostaako kokonaisuus omaishoitoon? 

 

Pärjääkö omaishoitaja/omaishoitoperhe arjessaan 
paremmin?   

 



Muutosohjelman 

keskeisestä sisällöstä 

Mallinnetaan ja juurrutetaan iäkkäiden yhteen sovitettu 

alueellinen palvelukokonaisuus ja keskitetty asiakas- 

/palveluohjauksen toimintamalli  

 

Kehitetään iäkkäiden kotihoidon toimintamalleja, jotka 

parantavat kotihoidon laatua ja vaikuttavuutta 

 

Juurrutetaan kaikenikäisten omaishoidon vahvistamisen 

toimintamalleja 



Jäin miettimään… 

  

  Suomi on ISO maa 

 

   - mallintamisen ja juurruttamisen aikataulutus 

 - omaishoidon asema alueilla (toiminnalliset  
   muutokset samanaikaisesti rakenteellisten   
   muutosten kanssa)  

 - suuret alueelliset kokonaisuudet ja    
   keskittäminen saattavat vähentää lähipalveluita 

 - kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden     
   sitoutuminen 
 



Muutosagenteilla riittää töitä 

Päättäjät ovat kyllä kiinnostuneita esim. 

omaishoidosta…   



 
Oikean arvovalinnan ja tahtokysymyksen kunnissa  
Omaishoitoperheiden tarpeet huomioidaan ja omaishoito on 
inhimillinen ja houkutteleva vaihtoehto.   

       

Kumppanuuden kunnissa  

Haetaan ratkaisuja, joista hyötyvät kaikki. Omaishoitoperheiden 
tarpeita huomioiminen, mutta järjestelmän sallimissa puitteissa. 

 

Hyödyksi käyttäjien kunnissa 

Omaishoitajat nähdään lähinnä hyvänä resurssina. Keskeistä on 
saada laitoshoidon määrää vähennettyä ja kustannuksia kuriin. 

 

Välinpitämättömyyden kunnissa 

Kasvava hoito - ja hoivataakka siirretään omaisten harteille. 
Omaisten velvollisuus on hoitaa mahdollisimman pitkään, 
haluavat he sitä tai ei.  

…mutta motiivit vaihtelevat  
 



Omais- ja perhehoidon 

toimintamalli 

Omais- ja perhehoidon tueksi järjestetään  

1. Valmennusta omais- ja perhehoitajille 

2. Hyvinvointi- ja terveystarkastuksia omais- ja 
perhehoitajille 

3. Kuntoutusta sekä omais- ja perhehoitajille että 
hoidettaville 

4. Monipuolisia vapaiden sijaistuksia 

5. Perustetaan omais- ja perhehoidon keskuksia  

 

  Toimenpiteet omaishoitotilanteiden 
 paremmaksi tunnistamiseksi  

 

 

 

 

 

 

 



 Valinnanvapaus käytännössä?  

 Omais- ja perhehoidon keskusten rooli, 

millä varmistaisi kuntien innostus, riittääkö 

pelkkä informaatio -ohjaus tai 

rahaporkkana? 

 Jääkö perhehoito edelleen marginaaliin?  

 Toimivatko uudistuksen seurannan 

välineet?  
 

 

Jäin miettimään… 



Jos halutaan innostaa    

omaishoitoon, niin … 

 Tarvitaan lainsäädäntömuutoksia mm.  

- yhtenäiset ja omaishoitoon kannustavat  tuen 

myöntämisen kriteerit ja palkkioluokat 

- kohti 1 vrk /vko vapaata kaikille sopimusomaishoitajille 

- virkistysvapaiden  mahdollistaminen  tuen ulkopuolisille  

- sijaishoitajien palkkiot  

- verotus alhaisemmaksi 

- hoito- ja palvelusuunnitelman palvelut maksuttomiksi 

- omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen  

  

 

 



OMAISHOIDON PÄÄTÄNTÄVALTA 

ANNETTIIN NIILLE, JOTKA ASIASTA 

ENITEN TIETÄVÄT 

Omaishoidon sote -toimikunta hyväksyi eilen 

yksimielisesti omaishoidon asiakkaiden 

ehdotukset uusista linjauksista ja 

palvelukokonaisuuksista. Asiakaslähtöisestä 

kokonaisuudesta haetaan mallia myös muille 

asiakasryhmille.  



Lehtileikkeitä  2019 



KILPAILU OMAISHOITAJISTA 
KÄY KUUMANA  

 

  Parhaan tarjouksen tehnyt vie helposti koko potin!   

  

 Enää ei kunnallinen virkamies odota hakemuksia 
saapuvaksi pöydälleen. Nyt on kellossa toinen ääni 
ja omaishoitajia kalastellaan kunnon eväillä. 
Omaishoidon tukipaketit ovat parissa vuodessa 
sisällöltään kolminkertaistuneet ja edistykselliset 
kunnat ovat palkanneet riveihinsä omaishoitajien 
etsijiä. 



PÄÄTTÄJÄT KOKIVAT 

PÄIVÄN OMAISHOITAJANA 
  ”Rankin päivä ikinä!” 

 

 - He ovat uskomattomia. Tekevät saman 
työmäärän maaliskuun puoleen väliin mennessä 
kuin minä koko vuonna. Minulla on vapaata, 
heillä ei. He saavat 60 senttiä tunnilta, minä 
öhöm … 

 Meidän keinovalikoima ja tuen taso omaishoitoon 
ei ole ollut riittävää. Me olemme tarjonneet 
sellaista perinteistä tukea ja ymmärrystä. Mitä se 
sellainen on?! Jatkossa rakennamme 
omaishoitoa tukevan kokonaisuuden aivan eri 
tasolle ja tämän työn aloitamme välittömästi.  



OMAISHOITAJIA 

PATISTETAAN VALITTAMAAN  

”Me oikein rakastamme valituksia, metsästämme 

niitä kaiken aikaa. Hyvästä valituksesta olemme 

maksaneet jopa palkkion. Eräs omaishoitaja 

kertoi eilen ostaneensa valituspalkkiolla 

skootterin, toinen poreammeen.  

Mutta viime aikoina valituksia ei enää ole 

ilmaantunut. Ehkä olemme ymmärtäneet tehdä 

jotain oikein. Hieman tylsää tämä työ on, kun ei 

enää valiteta.”  





Kiitos, kun olet mukana kehittämässä 
omaishoitoa! 
 

 

Matti Mäkelä  

omaishoitaja  
 
matti.makela@omaishoitajat.fi  
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