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Omaisiaan ja läheisiään auttavien jaOmaisiaan ja läheisiään auttavien ja 
omaishoidon tukea saavien määrä



Ennuste omaishoidon laskennallisesta arvosta 
omaishoidon ja omaishoidon tuen nykyiselläomaishoidon ja omaishoidon tuen nykyisellä 
kattavuudella 2013-2020



Omaishoidon kehittämisohjelman arvopohjaOmaishoidon kehittämisohjelman arvopohja



Tavoitetila  

1 O i h it i i h it t i1. Omaishoito on sopimusomaishoitona tai muuna 
omaishoitona toimijoiden yhteistyönä toteutettu 
arvostettu hoitomuotoarvostettu hoitomuoto.

2. Omaishoito mahdollistaa osaltaan kaikenikäisten 
hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään 
heikentyneiden, sairaiden tai vammaisten 
henkilöiden kotona asumisen. 

3 O i h it til t id iittä ä t k i di tää3. Omaishoitotilanteiden riittävä tukeminen edistää 
hoidettavien ja omaishoitajien hyvinvointia.



Vuoteen 2020 mennessä saavutetut 
i h id t itt tomaishoidon tavoitteet

1. Sitova ja vaativa omaishoito sopimusomaishoidon piirissä, muuta 
omaishoitoa tuetaan sosiaalihuoltolain mukaisin palveluin 

2. Sopimusomaishoito tuo subjektiivisen oikeuden palkkioon ja 
vapaaseen

3 Sopimusomaishoitajien hoitopalkkioluokat palkkiotasot ja vapaat on3. Sopimusomaishoitajien hoitopalkkioluokat, palkkiotasot ja vapaat on 
määritelty laissa

4. Sopimusomaishoidon järjestämis- ja rahoitusmalli turvaa 
omaishoitajien yhdenvertaisuuden (Kela tai vahvennettu kuntamalli)omaishoitajien yhdenvertaisuuden (Kela tai vahvennettu kuntamalli)

5. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja 
hyödynnetään

6 O i h it liitt iä i k k j i äll t tt k k tt6. Omaishoitoon liittyviä asiakasmaksuja sisällytetty maksukattoon
7. Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko 

omaishoitoperheen hyvinvointi turvattu (tarpeelliset 
t t k t k t t h kilö l k t t jterveystarkastukset, vastuuhenkilö, valmennus, kuntoutus ja 
koulutus)

8. Järjestöjen ja seurakuntien rooli omaishoitajien tukena selkiytetty
9. Omaishoidon toimijoiden yhteistyötä vahvistettu eri hallinnonalojen 

toimenpitein



Sopimusomaishoidon edellytykset

Hoidettavalla sitova ja vaativa hoidon 
tarve Sopimus-

omais-
Olemassa omaishoitajaksi halukas, 

kykenevä ja soveltuva omainen

omais
hoito on yksi 
vaihtoehto 

Hoidettava hyväksyy omaisen 
sopimusomaishoitajakseen

hoidon 
toteuttamiseen, 

t itt
Sopimusomaishoito on hoidettavan 

toiveiden ja edun mukaista

tarvittaessa 
muiden 

hoitomuotojen
Koti soveltuu omaishoitoon joko 

sellaisenaan tai muutostöin

hoitomuotojen 
tukemana



Omaishoitoa tuetaan:Omaishoitoa tuetaan:
Sopimusomaishoito Muu omaishoito
 Hoitopalkkio, eläke- ja muu 

vakuutusturva
 lakisääteinen ja tarvittaessa muu 

 Omaishoitajalle sosiaalihuoltolain 
mukaiset ohjaus, neuvonta ja 
palvelut (tarvittaessa)

i h it j i h it jvapaa
 vastuutyöntekijä (tarvittaessa)
 sopimusomaishoitajan

 omaishoitoa ja omaishoitajan 
jaksamista tukevat palvelut, kuten 
virkistystoiminta, kuntoutus tai 
teknologiset ratkaisut (tarvittaessa)sopimusomaishoitajan 

terveystarkastukset (tarvittaessa)
 valmennus ja ohjaus
 sopimusomaishoitajalle annettavat

teknologiset ratkaisut (tarvittaessa)
 hoidettavalle annettavat 

sosiaalihuoltolain, 
vammaispalvelulain sopimusomaishoitajalle annettavat 

muut omaishoitoa tukevat palvelut
 hoidettavalle annettavat 

sosiaalihuoltolain

vammaispalvelulain, 
kehitysvammalain ja/tai 
terveydenhuollon lainsäädännön 
mukaiset palvelut (tarvittaessa)sosiaalihuoltolain, 

vammaispalvelulain, 
kehitysvammalain ja/tai 
terveydenhuollon lainsäädännön

mukaiset palvelut (tarvittaessa)

terveydenhuollon lainsäädännön 
mukaiset palvelut (tarvittaessa)



Sopimusomaishoidon vaihtoehtoisetSopimusomaishoidon vaihtoehtoiset 
järjestämis- ja rahoitusmallit



Sopimusomaishoidon kehittämisen 
taloudelliset vaikutukset vuoteen 2020taloudelliset vaikutukset vuoteen 2020 
mennessä


