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Lukijalle

Tämä opas on tarkoitettu ensitiedoksi Sinulle, 

joka pidät huolta läheisestäsi. Tarkoituksena on 

pysäyttää Sinut tarkastelemaan sitä, miten elämäsi 

on muuttunut läheisen ihmisen sairastuttua 

tai vammauduttua tai kun lapsesi on saanut 

yllättävän diagnoosin. Omaisena autat läheistäsi 

selviytymään arjesta, tuet häntä henkisesti ja 

opettelet välillä monimutkaista palveluviidakkoa. 

Ehkä pohdit, miten voit sovittaa yhteen työsi ja 

läheisestäsi huolehtimisen. Oletko omaishoitaja?  

Omaishoitaja-sana saattaa aluksi tuntua 

vieraalta. Vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle 

lapsellesi olet ensisijassa lapsen äiti tai isä. 

Puolisona ajattelet, että molemminpuolinen tuki 

ja huolenpito ovat luonnollinen osa yhteistä 

arkea. Ikääntyvien vanhempiesi avun tarve on 

lisääntynyt huomaamatta. Olet toiminut tilanteen 

mukaan, kunnes jonakin päivänä huomaat, että 

arkesi on täyttynyt toisen ihmisen tukemisesta 

tai auttamisesta. Joskus huomaat olevasi 

omaishoitaja vasta vuosien hoivatyön jälkeen. 

Tämän oppaan ensimmäisessä ja toisessa 

luvussa kuvataan omaishoitotilanteita, 

sen varhaisia tunnusmerkkejä ja erilaisia 

omaishoitosuhteiden alkuja. Jos huomaat 

eläväsi omaishoitotilanteessa, voit pohtia 

voimavarojesi riittävyyttä ja tuen tarvetta.

Oppaan kolmannesta luvussa selvitetään 

sitä, miten ja mistä omaishoitaja voi hakea 

tarvitsemaansa tietoa. Neljännessä luvussa 

tutustutaan yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin 

ja tukimuotoihin. Viides luku nostaa esiin 

omaishoitajan itsestä huolehtimisen tärkeyden.

Toivomme, että tämä opaskirjanen avaa uusia 

näkökulmia nykyiseen elämäntilanteeseesi.

Toimituskunta
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Mitä omaishoidolla 
tarkoitetaan?

Omaishoidon tarve voi tulla erilaisten perhei-
den eteen monissa elämänvaiheissa läheisen sai-
rastuttua tai vammauduttua tai kun perheeseen 
syntyy vammainen lapsi. Omaishoidon taustalla 
on suhde, joka on ollut olemassa jo ennen omais-
hoidon alkamista

1. Omaishoidon monet kasvot

Omaishoito on elämänmuoto, jossa 

sairaus ja vammaisuus, auttaminen 

ja tukeminen sovitetaan eri tavoin 

perheen tavalliseen elämään. 

Omaishoitotilanteessa sekä 

hoidettava  että hoitaja tarvitsevat 

tukea.

Joka kuudes suomalainen auttaa jollakin ta-
valla omaistaan tai läheistään. Valtaosa auttajis-
ta on omaisensa tukena ilman yhteiskunnan tar-
joamaa apua. Kun omainen ymmärtää olevansa 
omaishoitaja, hänen on aiempaa helpompi hank-
kia tietoa ja ohjausta sekä tukea kotiin. 

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitolain mukaan ”omaishoitaja on sellainen 
hoidettavan omainen tai muu hänelle läheinen henki-
lö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kans-
sa”. 

Tällaisia sopimuksen tehneitä omaishoitajia 
on runsaat kymmenen prosenttia kaikista omais-
taan hoitavista. Tässä oppaassa käytetään järjes-
töjen tekemää määritelmää:

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää 

huolta perheenjäsenestään tai muusta 

läheisestään, joka sairaudesta, 

vammaisuudesta tai muusta 

erityisestä hoivan tarpeesta johtuen 

ei selviydy arjestaan omatoimisesti. 

Suomen Omaishoidon verkosto

76
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Omaishoitaja voi olla apua tarvitsevan läheisensä puo-
liso, isä tai äiti, sisar tai veli, lapsi, muu sukulainen, ystävä 
tai naapuri. Jotkut auttavat läheistään päivittäin monella 
eri tavalla, toiset avustavat vain tietyissä askareissa tai sa-
tunnaisesti. Pitkäaikaisessa ja vaativassa omaishoitosuh-
teessa on noin 60 000 omaishoitajaa.

Kaikki omaishoitajat eivät auta fyysisesti: eivät pue, 
pese tai syötä. Avuntarve ei aina näy ulospäin. Jos yhdellä 
perheenjäsenellä on esimerkiksi häiriöitä aivotoiminnassa 
tai mielenterveydessä, omaisille jää monenlaisia ohjaus- ja 
valvontatehtäviä.                    

”Häntä ei enää kiinnostanut raha-asiat, vaikka 
aiemmin hän hoiti ne.” (vaimo)

”Hän ei välittänyt enää jutella mistään.” (tytär)                      

”Hänen minuutensa on kadonnut hiljalleen ja 
se heijastuu tietysti meidän suhteeseemme.” (aviomies)

Monet auttavat läheistään toiselta paikkakunnalta eli 
ovat ns. etäomaishoitajia. He voivat pitää huolta läheises-
tään myös puhelimen ja etäteknologian avulla. 

”

”

Omaishoitaja voi olla apua 

tarvitsevan läheisensä puoliso, 

isä tai äiti, sisar tai veli, lapsi, 

muu sukulainen, ystävä tai 

naapuri.

98

”Oli vaikea huomata, että äiti tarvitsi nyt minua 
enemmän kuin minä häntä”. (poika)

”Käyn appiukon luona joka lauantai, teen ostokset, 
siivoan ja hoidan asioita. 
Lapset ihmettelevät illalla, miksi olen ihan vetämä-
tön”. (miniä)
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2.  Omaishoito alkaa muutoksesta

”

”

”

”
1110

Kun läheinen sairastuu tai vammautuu, perheenjäsen voi löytää itsensä toistuvasti aut-
tamistilanteesta.  Auttamisen taustalla voi olla rakkaus, välittäminen tai velvollisuu-
dentunne. 

Muutos koskettaa jokaista perheenjäsentä. Sukulaiset ja ystävät joutuvat etsimään 
uutta tasapainoa arjen kohtaamisissa. Perheen sisäiset suhteet ja omaishoidon alkuti-
lanne vaikuttavat omaishoitoon. Jos omaisen kokema velvollisuudentunne tai ympäris-
tön paine ovat alkuvaiheessa vahvoja, omaishoitajuuden vaikutuksia omaan elämään ja 
voimiin voi olla vaikeaa arvioida. 

”Pää kielsi jotenkin tajuamasta. Siinä meni ehkä jokunen 
viikko ennen kuin tajusin, että nyt on rakennettava oma 
elämänsä uusiksi.” (aviomies)

Omaista ei aina ehditä kuulla lyhyiden sairaalahoitojaksojen yhteydessä. Siksi hä-
nen halunsa ja valmiutensa ryhtyä omaishoitajaksi voi jäädä epäselväksi. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon työntekijöiden tehtävänä on olla tukena muutosvaiheessa.

”Oli hieno kohdata sellaisia hoitajia, jotka tajusivat, että 
kun ukko tuosta shokista selviää, niin uusi elämäntilanne 
on edessä.” (aviomies)

Perheen tehtäviä ja vastuuta joudutaan jakamaan uudelleen, kun yhden perheen-
jäsenen toimintakyky muuttuu. Monien töiden yhteensovittaminen hoivaan liittyvien 
tehtävien kanssa vaatii suunnittelua.

”En minä tämän enempää ole neuvoja saanut, olen opetel-
lut ne pyykkikoneet ja astianpesukoneet käyttämään.” (iäkäs 

aviomies)

”Asunto piti vaihtaa, kun oli sellaiset hirveät rappuset. Mei-
dän piti yksin tehdä ne ratkaisut.” (vaimo)

”Arki vaatii paljon järjestelyjä, kaupassa ja virastoissa käyn 
silloin kun mies on päiväunilla.” (avovaimo)

Omaishoito tuo tullessaan uusia tehtäviä, kuten ohjausta ja valvontaa, hoitotoi-
menpiteitä, henkilökohtaista avustamista, apuvälineiden käyttöä sekä yhteistyötä eri 
ammattilasten kanssa.

”Minusta tuntuu nykyisin, että olen enemmän hoitaja kuin 
vaimo.” 
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Hidas alku

Etenevästä sairaudesta aiheutuva toimintakyvyn 
muutos paljastuu hitaasti. Perheenjäsen alkaa vä-
hitellen tarvita yhä enemmän huomiota tai apua. 
Muutoksiin sopeudutaan ja omaishoidon alkamis-
ajankohtaa on vaikea määritellä. Ensimmäiset muu-
tokset saattavat tapahtua vaivihkaa arkielämässä 
ja tunteissa. Jos perheenjäsen sairastuu psyykkises-
ti, läheisen muuttunutta käyttäytymistä ei ehkä heti 
tunnisteta sairaudeksi. 

Kun läheinen 

sairastuu tai 

vammautuu äkillisesti, 

muutos järkyttää. 

Etenevästä 

sairaudesta aiheutuva 

toimintakyvyn muutos 

paljastuu hitaasti. ”

”

”

1312

Vammaisen lapsen syntymä tai lapsen pitkäaikainen 
sairaus tuo uusia haasteita vanhemmuuteen. Vanhempien 
pitää ratkaista, kuinka sovittaa yhteen vammaisen tai sai-
raan lapsen tarpeet muun arjen pyörityksen kanssa. Täl-
löin perheessä on haasteena myös muiden lasten huomi-
oiminen ja tukeminen.

”Elämä on jatkuvaa lapsen voinnin vahtimista ja 
sen mukaan toimimista.” (vanhemmat)

”Mieheni ja minä yritämme järjestää säännöllisesti 
yhteistä kahdenkeskistä aikaa.”(äiti)

Nopea alku

Kun läheinen sairastuu tai vammautuu äkillisesti, muutos 
järkyttää. Tällaisia tilanteita tulee esimerkiksi tapaturmi-
en, aivohalvauksen tai syövän yhteydessä. Koko perhe lä-
heisineen joutuu keskelle tunteiden mylläkkää. Ensisijai-
sena huolena voi olla, pysyykö läheinen hengissä.

”Se oli sellainen shokkivaihe, että siinä ei osaa edes 
kysyä asioita.” (tytär)

”Minä niin kuin tajusin että jotakin vakavaa on 
tapahtunut, mutta tässä taistellaan ja katsotaan mi-
ten pitkälle päästään.” (aviovaimo)

”Omaishoito alkoi silloin, kun kotoa lähtiessä jouduin 
tarkkaan miettimään, kuinka isä pärjää, kun minä 
olen poissa.” (poika) 
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Oletko omaishoitaja?  

Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa. Omaishoi-
tajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammatti-
laisille.  

Omaishoitotilanteiden tunnistaminen 
on tärkeää 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat omaishoitoti-
lanteiden tunnistamisen avainhenkilöitä. Moni omaishoita-
ja on toivonut ammattihenkilöstöltä aktiivisuutta ja oma-
aloitteisuutta ottaa omaishoitaja mukaan yhteistyöhön, 
antaa ohjausta ja neuvontaa. Jos työntekijät eivät ole kes-
kustelleet mahdollisesta omaishoitotilanteesta, omainen 
voi itse ottaa asian puheeksi.

 Seuraavien kysymysten avulla voit pohtia oletko omaishoitaja: 

❏ Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?

❏ Autatko häntä arjen toimissa?

❏ Onko työmääräsi kotona lisääntynyt?

❏ Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja elämäntilanteestasi?

❏  Onko läheisesi luonne muuttunut?

❏  Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?

❏ Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?

❏  Onko yöunesi määrä vähentynyt?

❏  Onko ystäväpiirisi kaventunut?

❏  Onko oma terveydentilasi heikentynyt?

❏  Onko vastuunjako perheessä muuttunut?

❏  Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa 
       lisääntynyt? 

❏  Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun et itse 
       ole läsnä?

❏  Oletko joutunut järjestämään kotiin tilaa apuvälineille ja 
       hoitotarvikkeille?

❏  Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan 
       sinua?

Jos vastasit kyllä moneen kysymykseen, perheessänne saattaa olla 
alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne. Mieti, kuinka paljon hoitovas-
tuuta voit ottaa. Mihin voimasi riittävät? Mitä tietoa ja minkälaista tu-
kea tarvitset? Oletko tietoinen omaishoidon tuesta? Ota yhteys terve-
ydenhuollon sosiaalityöntekijöihin, oman kunnan sosiaalitoimeen tai 
kotihoitoon. 

”Lääkäri sanoi ihan alun perin, että minä olen lääkä-
ri, nuo ovat hoitajia ja sinä olet yksi siinä tiimissä, teh-
dään tämä yhdessä. Se on ollut meidän lähtökohtamme 
ja ehkä se on ollut niitä sellaisia asioita, miksi minä 
olen porskutellut näinkin hyvin.” (tytär)

”Kun kysellään vaan siltä potilaalta… pitäisi haasta-
tella myös vaimoa että minkälainen hänen kuntonsa on 
ja mitä hän jaksaa tehdä.” (puoliso)

Oletko jo omaishoitaja?  

Mieti, kuinka paljon 

hoitovastuuta voit ottaa. 

Mihin voimasi riittävät? 

Mitä tietoa ja minkälaista 

tukea tarvitset? Oletko 

tietoinen omaishoidon 

tuesta? 

”

1514
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Omaisella on lain mukaan oikeus saada terveydenhuollossa tietoa läheisensä sairaudes-
ta, hoidosta ja kuntoutuksesta sairastuneen suostumuksella. 

Kansanterveys-, vammais- ja mielenterveysjärjestöillä, Kelalla, vakuutusyhtiöillä 
sekä kunnilla on erilaisia palveluoppaita. Niissä on tietoa sairauksista, kuntoutukses-
ta, etuisuuksista, omaishoitoa tukevista palveluista ja niiden hakemisesta. Omaishoi-
tajat ja Läheiset -Liitto ry:n palveluoppaasta Tiedä, taida, selviydyt… löytyy erityisesti 
omaishoitajille suunnattua tietoa ja ohjeita palvelujen hakemiseen: www.omaishoita-
jat.fi . Omaishoidon neuvontapuhelin päivystää numerossa 020 780 6599.

” Minun koppa ei ainakaan ota vastaan kaikkea. Kyllä ne 
asiat pitää olla paperilla.” (äiti)

Tietoa voi saada myös sopeutumisvalmennuskursseilta, ensitietopäiviltä, järjestöjen 
jäsenlehdistä ja toisilta omaishoitajilta. Jos et ole aikaisemmin tottunut asioimaan vi-
rastoissa, ota ensimmäiseksi yhteyttä sairaalan, terveyskeskuksen tai kunnan sosiaa-
lityöntekijään tai palveluohjaajaan. Jos virkailija ei pysty auttamaan sinua, hän ohjaa 
sinut eteenpäin.

”Nykyään minä sysään itseni mukaan lääkäriin ja 
joka paikkaan, että tietäisin tarvittavista asioista. Kun 
tämä mies ei osaa sanoa lääkärille mitään, koko käyn-
ti olisi turha. Kyllä minun tiedettävä, jos olen vastuussa.”
(vaimo)

3. Tieto auttaa

”

”

1716
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Tiedon avaimia

•   Pyydä lääkäriltä, hoitajalta ja eri terapeuteilta tietoa 
  omaisesi sairaudesta, hoidosta, kuntoutuksesta ja siitä miten  

  sairaus haittaa arjessa selviytymistä. 

•   Kysy myös oikeasta tavasta auttaa, apuvälineistä ja 
  sosiaaliturvasta.  

• Pyydä ammattihenkilöstöä selittämään asioita moneen 
  kertaan, jotta asia ei jää sinulle epäselväksi.

• Pyydä tarvitessasi kahdenkeskistä keskustelua ammattilaisten  
  kanssa.

•  Pyydä myös kirjallisia ohjeita ja tiedotteita. 

• Kysy ensitietopäivistä ja sopeutumisvalmennuskursseista.

• Hanki tietoa oman terveyden ja toimintakyvyn 
  ylläpitämisestä.

•  Seuraa järjestöjen tiedotteita ja internet-sivuja. 

•  Ota selvää oman alueesi omaishoitajien vertaistukiryhmistä.

•   Ole aktiivinen ja pidä puoliasi!

PALVELUOPAS

Tiedä,
taida,

selviydyt...

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry        Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf

omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2009-2010

Oppaista saa 

tietoa sairauksista, 

kuntoutuksesta, 

etuisuuksista, 

omaishoitoa tukevista 

palveluista ja niiden 

hakemisesta.

PALVELUOPAS

Tiedä,
taida,

selviydyt...

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry        Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf

omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2009-2010

1918
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YKSITYISET

PALVELUN TARJOAJAT

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä tarjoaa monenlaista tukea omaishoita-
jalle. Palveluja pitää itse hakea, ne eivät tule automaattisesti. Oma-aloitteisuus ja aktii-
vinen kyseleminen auttavat etsinnässä. 

Jos perheen saama päätös on epäselvä, lainvastainen tai tuntuu epäoikeudenmukai-
selta, voi tehdä oikaisuvaatimuksen (muutoksenhakuoikeus). Menettelyohje on kirjalli-
sen päätöksen liitteenä. Ongelmatilanteessa voi kysyä neuvoa sosiaaliasiamieheltä (so-
siaalitoimen päätökset) tai potilasasiamieheltä (terveydenhuollon päätökset).

Palvelujärjestelmä on palapeli, joka ensisilmäyksellä saattaa näyttää monimutkaisel-
ta. Oheiseen Palvelujen palapeli -kuvaan nämä palat on koottu yhteen. Lisäksi on esitel-
ty omaishoitoperheen tärkeimmät tuet ja palvelut. Näistä paloista perhe voi koota tar-
peitaan vastaavan palvelupaketin yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Mitä ja mistä

KUNTA
• omaishoidon tuki: hoidettavalle annettavat pal-

velut, hoitopalkkio omaishoitajalle, vapaapäivät ja 
tuki omaishoitajalle, ks. tarkemmin oppaan sivulta 
12

• kotihoito: kotipalvelu ja kotisairaanhoito, kotihoi-
don tukipalvelut mm. ateria-, kylvetys-, pyykki- ja 
kauppapalvelut sekä turvapuhelin- ja asiointipalve-
lut

• lyhytaikaishoito ja päivätoiminta hoidettavalle
• vammaispalvelut vaikeavammaisille: asumiseen 

liittyvät palvelut, asunnon muutostyöt, tulkki-, kul-
jetus- ja saattajapalvelut, henkilökohtainen apu, 
päivätoiminta 

• harkinnanvaraiset palvelut: erityisravinto ja -
vaatetus, taloudellista tukea välineiden, koneiden 
(esim. auto) ja laitteiden hankintaan, kuntoutus, 
sopeutumisvalmennus

• palveluasuminen

Lapsiperheille lisäksi:
• neuvola, päivähoito, kasvatus- ja 
 perheneuvonta, lastensuojelu
• päivähoito- ja kouluavustajat, tuki- ja 
 erityisopetus 

4. Palvelujen palapeli

KELA

OMAISHOITAJAT-JA LÄHEISET LIITTO RYPAIKALLISYHDISTYKSET

2120

VAKUUTUS-

    YHTIÖT

  MUUT 
JÄRJESTÖT 

JA YHDISTYKSET

  SEURAKUNNAT

    MUUTPALVELUT
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” Minusta oli hirmu hyvä, että siellä 

osastolla oli se kotoutuspalaveri, ennen 

kun siirryttiin kotiin.” (puoliso)

Perusterveydenhuolto (terveyskeskus)    
• terveyden- ja sairaanhoito, tutkimukset
• kuntoutus; yksilö, ryhmä ja veteraanit
• päivittäisiä toimia tukevat apuvälineet,   

 hälytys- ja kulunvalvontalaitteet
• hoitotarvikkeet 
• mielenterveyspalvelut

Erikoissairaanhoito 
• erikoissairaanhoidolliset toimenpiteet, tutki-

mukset, sairaanhoito, sosiaalityö, lääkinnällinen 
kuntoutus ja kuntoutusohjaus

• päivittäisiä toimia tukevat, liikkumisen, aistitoi-
mintojen ja kommunikoinnin erityiset apuväli-
neet 

• mielenterveyspalvelut (poliklinikka, laitoshoito), 
kuntoutusohjaus

KELA
• kuntoutus (ammatillinen, harkinnanvarainen 

ja vaikeavammaisen alle 65-vuotiaan kuntou-
tus) ja sopeutumisvalmennus hoidettavalle ja 
omaishoitajalle

• vammaisetuudet, mm. yli 16-vuotiaan vam-
maistuki ja eläkettä saavan hoitotuki

• erityishoitoraha sairaan tai vammaisen lapsen 
hoitamiseen

• sairauspäiväraha
• lääkekorvaukset, yksityisen sairaanhoidon, ham-

mashoidon ja kuntoutuksen korvaukset sekä nii-
hin liittyvät matkakorvaukset 

• opiskeluun liittyvät apuvälineet

www.kela.fi 
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• ohjaus ja neuvonta 
 neuvontapuhelin p. 020 780 6599 
• tiedotus ja koulutus 
• vaikuttaminen ja kehittämistyö  
• omaishoitajalomat ja kuntoutus 
• Lähellä-lehti, kirjat ja muut julkaisut 
                                     

MUUT JÄRJESTÖT 
JA YHDISTYKSET

• Monilla omais-, kansanterveys- ja vam-
maisjärjestöillä on omaishoitoperheitä tu-
kevia palveluja

• mielenterveyskuntoutujien omaisten oma 
järjestö on Omaiset mielenterveystyön tu-
kena keskusliitto ry paikallisyhdistyksineen

• myös mm. SPR tarjoaa toimintaa ja koulu-
tusta omaishoitajille 

SEURAKUNNAT 
• ryhmiä, virkistyspäiviä, luentoja, leirejä 
• diakoniatyö, hengellistä tukea ja 
 luottamuksellista keskusteluapua 

VAKUUTUSYHTIÖT 
• korvaukset ja taloudellinen tuki 

 työtapaturma- ja liikennevahinkopotilaille
• kuntoutus, hoito, apuvälineet, korvaukset

• ohjaus ja neuvonta
• tiedotus 
• retket ja tapahtumat
• vertaistukiryhmät
• lomat ja virkistys
• vaikuttaminen

PAIKALLISYHDISTYKSET
OMAISHOITAJAT 
JA LÄHEISET -LIITTO RY  

www.omaishoitajat.fi 

YKSITYISET 
PALVELUN TARJOAJAT  

• omaishoitajalomitus, kodinhoitopalvelut 
• siivous
• päivätoiminta
• hoitokodit

MUUT PALVELUT
• poliisilaitos: invalidipysäköinti
• tullipiiri, Hanko: autoveronvähennys
• verotoimisto: kotitalous-, invalidi- ja 

 veronmaksukyvyn alentumisvähennys
• perhehoito

2524
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Muuta tärkeää omaishoidon tuesta

• omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan 
välille sopimus, johon kuuluu kirjallinen hoito- ja 
palvelusuunnitelma

• hoitopalkkiosta kertyy pääsääntöisesti eläkettä
• hoitajan kanssa sopimuksen tehnyt kunta on vel-

vollinen ottamaan hoitajalle tapaturmavakuu-
tuksen omaishoitotilanteita varten

• kunnan on huolehdittava hoidettavan sijaishoi-
dosta omaishoitajan vapaapäivien ajaksi  

Omaishoidon tuki 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa otetaan huomioon sekä hoidet-
tavan että hoitajan tuen ja palvelujen tarve. Tukea haetaan hoitoa tarvitsevan henkilön 
kotikunnasta. Tarkempaa tietoa saa kunnan sosiaalitoimistosta. Käytännössä tukiasioi-
ta hoitaa yleensä vastaava (koti)palveluohjaaja tai vanhus- tai vammaistyön sosiaali-
työntekijä. Tuesta vastaava työntekijä tekee kotikäynnin, kun hakemus on saapunut.  

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen (=ehdoton) oikeus, vaan kunta varaa sii-
hen vuosittain määrärahan. Tuen myöntämisperusteet, niiden arviointitavat ja hoito-
palkkion suuruus vaihtelevat kunnittain.

Omaishoitajien enemmistö auttaa läheistään ilman omaishoidon tukea. Esimerkiksi 
mielenterveyskuntoutujien omaiset ovat harvoin saaneet omaishoidon myönteistä tuki-
päätöstä, vaikka he joutuvat tarkkailemaan läheisensä vointia päivittäin ja auttamaan 
häntä hoidon saamisessa. Jos edellytykset omaishoidon tuen saamiseen eivät täyty 
(katso alla: Omaishoidontukea voi saada, jos...), kotiin on mahdollista saada monenlai-
sia muita tukipalveluita. On tärkeää selvittää, millaista konkreettista apua omalla paik-
kakunnalla on saatavilla kunnalta, yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai järjestöiltä. 

Omaishoidon tukijärjestelmää ollaan muuttamassa. Muutoksia saattaa tulla lähi-
vuosina.

Omaishoidon tuki pähkinänkuoressa 

Omaishoidon tukea voi 
saada jos:

• hoito on sitovaa ja vaativaa
• omainen on valmis vastaamaan hoi-

dosta ja huolenpidosta muiden pal-
veluiden kanssa

• hoitajan terveys vastaa omaishoidon 
asettamia vaatimuksia

• hoidettavan koti on siellä annetta-
valle hoidolle sopiva

• omaishoito on yhdessä muiden pal-
velujen kanssa hoidettavan hyvin-
voinnin, terveyden ja turvallisuuden 
kannalta riittävä 

• tuen myöntämisen arvioidaan ole-
van hoidettavan edun mukaista

Omaishoidon tukeen 
kuuluu:

• hoidettavalle annettavat palvelut
• omaishoitajalle myönnettävä hoi-

topalkkio 
• omaishoitajan vapaapäivät: 3 päi-

vää sellaiselta kuukaudelta, jolloin 
hoitaja on ollut sidottu hoitotyö-
hön ympärivuorokautisesti tai jat-
kuvasti päivittäin 

• muut omaishoitoa tukevat palve-
lut
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Yhteistyön aakkosia ammattihenkilöstön kanssa

• Ota mieltäsi askarruttavia asioita rohkeasti esille.
• Opettele neuvottelemaan.  
• Ota puheeksi omaisesi tarpeita ja toiveita, ellei hän itse siihen 

kykene.
• Kerro, jos huomaat muutoksia läheisesi käyttäytymisessä tai voin-

nissa.
• Kirjoita huomioitasi ja kysymyksiäsi etukäteen muistilapulle ja ota 

se mukaan, kun menet esimerkiksi lääkärin vastaanotolle läheisesi 
kanssa.

• Kuvaile, miten ja missä asioissa autat omaistasi ja minkälaisiin tilan-
teisiin kotona tarvittaisiin lisää apua.  

• Voit pitää päiväkirjaa läheisesi avun tarpeesta. 
• Sairaalassa pyydä saada osallistua kotiutuksen suunnitteluun. Pyydä 

tarvittaessa kotikäyntiä.
• Kerro terveydellisistä rajoitteistasi.
• Pyydä, että hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan myös 

omaishoitajan tarpeet. Auttajalla ja autettavalla voi olla erilaiset nä-
kemykset avun tarpeista.

• Arvioi rehellisesti omia voimavarojasi ja kerro jaksamisestasi.
• Tallenna kaikki hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät lääkärinlausunnot, 

reseptit, päätökset ja muut asiaan liittyvät paperit yhteen kansioon, 
josta ne löytyvät tarvittaessa helposti. 

• Laita tärkeimmät puhelinnumerot näkyvälle paikalle, se auttaa yh-
teydenpidossa ammattilaisten kanssa.

• Muista, että omaishoitajana olet sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kas, jolla on oikeuksia.
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Tarpeiden tasapaino

Moni omaishoitaja on kertonut voivansa itse hyvin, kun läheisellä on hyvä ja ta-
sapainoinen olo. Omaishoitajuus antaa paljon. Se myös koettelee omaishoitajan 
psyykkisiä ja fyysisiä voimia. Tulevaisuus saattaa tuntua pelottavalta. Kysymykset 
ja epävarmuus voivat vallata mielen. Omaishoitajan on haettava tasapaino oman 
elämänsä ja auttamistyön välille. 

Omaishoitoperheissä on tärkeää, että perheenjäsenet elävät mahdollisimman 
rikasta, oman ikänsä mukaista elämää sekä harrastavat ja nauttivat mahdollisuuk-
sien mukaan. Terveitä elämänalueita vahvistamalla ja niistä kiinni pitämällä voi-
daan pyrkiä tasapainoon elämässä.

Mikäli tasapaino ei toteudu, on vaarana kaksi ääripäätä. Alihoitaminen tarkoit-
taa, että omaishoitaja ei ota huomioon hoidettavan tarpeita. Tällöin hoidettavan 
hyvinvointi on vaarassa. Ylihoitaminen tarkoittaa, että omaishoitaja ei tunnista tai 
ota huomioon omia tarpeitaan. Tällöin oma jaksaminen ja hyvinvointi vaarantuvat. 
Tasapainosta huolehtiminen on tärkeää heti omaishoitotilanteen alusta asti. 

5. Pidä itsestäsi huolta

Ystävät, läheiset ja sukulaiset voivat auttaa mielellään. Heille kannattaa kertoa 
perheen tilanteesta ja tarpeista. Näin omaishoitaja antaa heille mahdollisuuden 
olla avuksi. Järjestöissä ja seurakunnissa on vapaaehtoisia tukihenkilöitä tai avus-
tajia. Kysy rohkeasti!

Vertaistuki auttaa jaksamaan

Vertaistuki on kokemusten jakamista samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Omaishoitajien vertaistukiryhmissä kuunnellaan toisia, tullaan kuulluiksi ja hae-
taan ratkaisuja yhteiseksi koettuihin ongelmiin. On mahdollista löytää uusia näkö-
kulmia, oppia toisilta ja saada henkistä tukea. 

Monilla paikkakunnalla toimii Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n paikallisyh-
distys ja/tai Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:hyn kuuluva omais-
ten yhdistys. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki omaishoidosta kiinnostuneet ja 
omaistaan hoitavat riippumatta siitä, saavatko omaishoidon tukea vai eivät. Yh-
distykset järjestävät omaishoitajille koulutuspäiviä, ryhmätoimintaa, retkiä ja mui-
ta virkistystapahtumia. Myös monet kansanterveys- ja vammaisjärjestöt tarjoavat 
tietoa ja omaisille suunnattua toimintaa. Vertaistukiryhmiä järjestävät myös seu-
rakunnat ja jotkut kunnat.

”

”
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” Hoitaja sanoi minulle, että muista pitää itsestäsi huolta, mutta 
eihän siinä tilanteessa tajunnut tulevaa.”

” Vertaistukiryhmässä sanottiin, että jos itse herkiää jaksamasta, niin 
sitten onkin tenkka poo, miten elämä sitten järjestetään.”  (poika)
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Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen

Huomattava osa omaishoitajista on ansiotyössä käyviä. Moni miettii, kuinka jakaa voiman-
sa ja aikansa työelämän, perhe-elämän ja hoivan sekä oman elämänsä välillä. Työelämän 
ja omaishoidon yhteensovittamisen järjestelyistä kannattaa keskustella työnantajan ja/tai 
sosiaalityöntekijän kanssa. Työsopimuslain perusteella (4 luku 7 §) työntekijällä on oikeus 
tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään 
kohdanneen, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn (äkillinen sairaus tai onnettomuus) 
vuoksi. Myös työsuhteen joustot, vuorotteluvapaa, osa-aikaeläke, osa-aikalisä tai osittainen 
hoitovapaa saattavat olla mahdollisia. 

Lyhytaikaiset hoitopaikat ja päivätoiminta                                                                          

Omaishoitajan jaksamisen turvaamiseksi tarvitaan tilapäisiä hoitopaikkoja, joihin on hyvä 
tutustua etukäteen. Monissa kunnissa järjestetään myös päivätoimintaa, jonka aikana omai-
sella on mahdollisuus asioimiseen ja omaan aikaan. Lyhytaikaisia hoitopaikkoja on terve-
yskeskuksissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa sekä yksityisissä hoitokodeissa. Hoitopaikan 
tarpeesta kannattaa kertoa mahdollisimman aikaisin kotipalveluohjaajalle, SAS-hoitajalle 
(=kunnan tai sairaalan työntekijä, joka toimii yhdyshenkilönä kodin ja muiden asumismuo-
tojen välillä) tai kotihoidon työntekijälle.

” Itsehän minä valitsin tämän intervallijutun. Se on minusta ol-
lut ihan hyvä. Silloin minulla on viikko aikaa nukkua tai tehdä 
omia töitä ihan rauhassa.” 
(vaimo) 

Varaudu vaikeisiin hetkiin  

Omaishoidon arkeen kuuluu rakkautta, vihaa, syyllisyydentunnetta, pelkoa, kiitollisuutta, 
iloa, surua ja velvollisuudentunnetta. Omia tunteita ei ole aina helppo tunnistaa, hyväksyä 
tai ilmaista. Ilmaisemattomista tunteista saattaa muodostua epämääräinen taakka, joka te-
kee päivittäisen elämän hankalaksi. Kielteisistäkin tunteista on hyvä puhua. Jos tunteiden 
näyttäminen ei ole kotitilanteessa mahdollista, ne on hyvä käsitellä itselle sopivalla tavalla. 
Joskus viha on hyödyllinen tunne, joka antaa voiman kertoa: tässä on minun rajani, en jak-
sa enempää! 

Erityisesti silloin, kun omaishoitotilanne on pitkäaikainen ja sitova, tarvitsee omaishoita-
ja vapaa-aikaa ja lomia.  

Omaishoitajalla on riski uupua. Pitkään kestänyt liialli-
nen väsymys altistaa uupumiselle ja masentumiselle. Jat-
kuva, viikosta tai kuukaudesta toiseen kestävä alakulo, uni-
häiriöt, ruokahalun muutokset, ärtyneisyys, itkuherkkyys, 
kohtuuttomat syyllisyyden tunteet ja ilon katoaminen elä-
mästä ovat merkkejä uupumisesta tai masennuksesta. Va-
kavaankin masennustilaan on olemassa tehokasta, asian-
tuntevaa hoitoa. 

Päivä vain ja hetki 

kerrallansa.

Kun on toimittava toisenkin 

puolesta ei juuri muista 

itseään.

Joskus lähettelee sille 

terveisiä.
           Helena Anhava

”Herään aina aamuyöstä enkä saa unta.” 
(sisar)

” Jossakin kohdassa tulee se semmonen – uupu-
minen, joka on niin salakavala.” (aviomies)

”Miten pojan käy, jos minäkin sairastun?” 
(yksinhuoltaja-äiti)

Vaikka kuinka haluaisi, aina ei pysty auttamaan halua-
mallaan tavalla. Oman avuttomuuden myöntäminen ja sie-
täminen vähentävät syyllisyyden ja epäonnistumisen tun-
teita. Voi tulla aika luovuttaa läheinen kodin ulkopuoliseen 
hoivaan tilapäisesti tai pysyvästi. On luonnollista, että lä-
heisen vieminen muiden hoivaan saattaa aluksi tuntua 
hankalalta. Molempien osapuolten tunteet voivat hidastaa 
tällaisten tarpeellisten ratkaisujen tekemistä. Lyhytaikai-
set hoitojaksot sopeuttavat sekä hoitajaa että hoidettavaa 
mahdolliseen siirtymiseen.
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Vesivoimistelua Kruunupuistossa Punkaharjun kuntoutuskeskuksessa. Kuvaaja: Veli-Matti Saukkonen.

Voimaa arkeen    

Akun lataaminen on hyvä vertauskuva voimien täydentämiselle. Kun palautuminen on päi-
vittäistä, koettu hyvinvointi paranee, sietokyky kasvaa ja tehtävissä suoriutuminen kohenee. 
Ikääntyvä omaishoitaja tarvitsee palautuakseen enemmän aikaa kuin nuori. Lepoaikojen jär-
jestämistä on hyvä harjoitella alusta alkaen ja oppia luottamaan siihen, että hoidettava on 
turvassa myös silloin, kun omaishoitaja ei ole paikalla. Pitkien vapaa-aikojen järjestäminen 
vaatii suunnittelua. Hoitotyöstä irrottautuminen ei tarkoita toisen unohtamista tai laimin-
lyömistä. 

Levon lisäksi palautumista edistävät uni, leppoisa oleskelu, mieluisat harrastukset ja so-
siaaliset yhteydet.

Myös liikunta vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin ja terveyteen. On tärkeä löytää itselle 
mieluisa liikuntamuoto. Jo muutama kerta viikossa ja pienikin päivittäinen ulkoilutuokio ko-
hentavat yleiskuntoa. Ne auttavat palautumaan rasituksesta ja antavat uusia voimia. 

Arkielämän sujuminen, ystävien, naapureiden ja sukulaisten tapaaminen sekä omat har-
rastukset pitävät yllä tasapainoa omaishoitajan elämässä. Voimaa voi saada esimerkiksi kir-
joittamisesta, liikkumisesta, musiikin kuuntelemisesta, lukemisesta, maalaamisesta, askar-
telusta, näyttelemisestä, konsertissa käymisestä, metsässä kävelemisestä, leipomisesta tai 
keskustelusta toisten kanssa.

Hyvinvoinnin avaimia

•  Kuuntele ja ota todesta omasta jaksamisestasi kertovat merkit.
•  Varaa itsellesi riittävästi lepoa ja virkistystä.
•  Ulkoile päivittäin.
•  Tee itsellesi mahdolliseksi joka päivä jokin mieluinen asia.
•  Järjestä yhteisiä ilonhetkiä perheesi ja hoidettavasi kanssa. Nauttikaa niistä!
•  Mieti oman elämäsi voiman lähteitä ja vaali niitä.
•  Pohdi omia arvojasi: mikä sinulle on tärkeää ja tuottaa tyydytystä.
•  Lähde tapaamaan muita omaishoitajia vertaistukiryhmään.
•  Älä jää yksin. 
•  Muista, että sinä olet itsellesi tärkeä henkilö!
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Tiedä, taida, selviydyt…

Palveluopas omaishoitajille, vammaisille, pitkäaikaissairaille ja ikääntyville.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry. Opas on tulostettavissa liiton internet-sivuilta.

Koistinen, Marjaana 2009. Kunnes pimeä antaa periksi. Päiväkirja ajalta 5/2006 - 8/2008. 

Mediapinta

Purhonen, Merja & Rajala, Pertti 2001. Omaishoitaja arjen ristiaallokossa.

Kirjapaja Oy, WS Bookwell Oy, Juva

Kaivolainen, Merja & Purhonen, Merja 2006. Elämän mukana tunteet

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n julkaisuja.

Kehitys Oy, Pori 2006

Järnstedt, Pia & Kaivolainen, Merja & Laakso, Taina & Salanko-Vuorela, Merja 2009.

Omainen hoitajana. Kirjapaja Oy, Saarijärven Offset Oy

Luettavaa
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Suomen omaishoidon verkostoon kuuluvat järjestöt

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry  www.stroke.fi 

Folkhälsans Förbund rf   www.folkhalsan.fi 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö  www.kvps.fi 

Munuais- ja maksaliitto ry   www.musili.fi  

Muistiliitto ry  www.muistiliitto.fi 

Omaiset Mielenterveystyön tukena keskusliitto ry  www.omaisten.org

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry  www.omaishoitajat.fi 

Suomen Parkinson-liitto ry  www.parkinson.fi  

Suomen Punainen Risti   www.omaishoito.fi 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry   www.valli.fi 

www.omaishoidonverkosto.fi 



Joka kuudes suomalainen auttaa 
jollakin tavalla omaistaan tai 
läheistään, joka on sairastunut 
tai vammautunut. Moni hoitaja ei 
kuitenkaan ole huomannut, että hän 
elää omaishoitotilanteessa. Sana 
omaishoitaja voi tuntua vieraalta. 

Minäkö omaishoitaja? -opas on syntynyt 

omaishoitajien ja järjestöjen yhteistyönä. 

Oppaan tarkoituksena on pysäyttää hoivaa 

antava omainen pohtimaan, miten hänen 

elämänsä on muuttunut läheisen ihmisen 

sairastumisen, vammautumisen tai lapsen 

saaman yllättävän diagnoosin seurauksena. 

Oppaassa kuvaillaan omaishoitotilanteen 

yleisimpiä tunnusmerkkejä. Niiden avulla 

omainen voi tarkastella lähipiirissään 

tapahtuneita muutoksia ja suhteuttaa niitä 

omaan elämäänsä.

Kun omainen ymmärtää olevansa 

omaishoitaja, hänen on helpompi etsiä 

tarvitsemaansa tietoa ja palveluja, joiden 

avulla hän pystyy jakamaan voimiaan 

aiempaa paremmin.

LAKEUDEN OMAISHOITAJAT RY, MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY, JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY. 

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY, SUOMEN OMAISHOIDON VERKOSTO


