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Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden ohje: 

 

Omaishoidon tuki poikkeustilanteessa 
 
Suomen hallitus on antanut 17.3.2020 asetuksen valmiuslain käyttöönotosta liittyen koronavirustilanteeseen. Hallitus on 
todennut yhdessä tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa. 
 
Hallitus on antanut mm. seuraavat määräykset:  

• Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä 
paikoilla.  

• Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, 
Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, 
kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.  

• Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.  

• Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.  

• Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien 
tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä 
puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.  

• Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa 
mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). 

 
OMAISHOIDON TUKI 
 
Seuraavilla toimenpiteillä pyritään turvaamaan omaishoidon tuen turvin kotona asuvien asiakkaiden välttämätön hoiva-, 
hoito- ja huolenpito, jotta asiakas selviytyy tavanomaisista päivittäisistä elämän toiminnoista. Hallituksen antaman 
toimintaohjeen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa 
mahdollisuuksien mukaan. Tarkoitus on pysyä pääosin kotona. Ulkoillessa on vältettävä kontakteja muihin ihmisiin.  
 
Omaishoidettavan henkilön hoidosta ja huolenpidosta vastaa samassa taloudessa tai ulkopuolella asuva omaishoitaja.  

Kaupassakäyntiä tulee välttää ja selvittää ensisijaisesti mahdollisuuksia siihen, että joku muu hoitaa kauppa-asiat puolestasi. 
Kaupoilla ja asukastuvilla on kotiintuontipalvelu. Myös apteekkiasioinnit voi hoitaa tilauspalvelua käyttämällä. 

Lisätietoja saa Ikäihmisten palveluohjauksen Aino-neuvonnasta puh. 044 703 4973 arkisin kello 9–15 tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen aino(at)ouka.fi.  

OHJEITA SAIRASTUMISEN VARALTA 

Asiakkaalla tai samassa taloudessa asuvilla henkilöillä voi olla tavallinen flunssa. Mikäli asiakkaalla on lievät flunssan oireet, 
ohjataan asiakasta olemaan kotona, välttämään vierailuja sekä perumaan mahdolliset kiireettömät vastaanottokäynnit ja 
kotikäynnit.  

Lievää koronavirusinfektiota sairastavat asiakkaat hoidetaan pääsääntöisesti kotona. Oireeton tai lievästi 
koronavirusinfektiosta oireileva henkilö voi olla kotona.  Koronavirukselle altistuneen henkilön kanssa samassa taloudessa 
asuvat oireettomat henkilöt voivat normaalisti käydä töissä, koulussa tai päiväkodissa. Koronavirusinfektioon sairastuneiden 
liikkumista kodin ulkopuolelle rajoitetaan.  
 

- Mikäli epäilette koronavirusinfektiota, hoito-ohjeistus annetaan oululaisille tarkoitetusta 
koronavirusneuvontanumerosta, p. 08 558 41414 ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15. 

- Iltaisin ja viikonloppuisin yhteys Oulun seudun yhteispäivystykseen, p. 08 315 2655 
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- Hätätilanteessa 112 
 
OMAISHOITAJAN SAIRASTUESSA 
 

- Omaishoitajan sairastuessa tulee selvittää, onko lähipiirissä henkilöä, joka voi huolehtia omaishoidettavasta. 

- Mikäli omaishoidettava on kotihoidon asiakkuudessa, omaishoitajan tulee olla yhteydessä omaan kotihoitoon. 

- Mikäli omaishoidettavalla ei ole lähipiirissä hoitajaa eikä hänellä ole kotihoidon asiakkuutta, omaishoitajan tulee olla 
yhteydessä ikäihmisten palveluohjaukseen p. 044 703 4017 arkisin klo 14 saakka tai erityisryhmien palveluohjauksen 
palvelupuhelimeen arkisin klo 9 – 11 ja 12 – 14 puh. 044 703 5275. 

- Arkisin klo 14 jälkeen sekä öisin ja viikonloppuisin omaishoitajan tulee olla yhteydessä sosiaalipäivystykseen p. 044 
703 6235. Mikäli sosiaalipäivystykseen ei saa yhteyttä, omaishoitaja voi olla yhteydessä hätäkeskukseen numeroon 
112. 

 
ASIAKKAALLA ON KORONAVIRUSTARTUNTA 
 
Lääkäri määrittelee asiakkaan hoidon tarpeen. Lievää koronavirusinfektiota sairastavat asiakkaat hoidetaan pääsääntöisesti 
kotona. Tällöin asiakkaan kotiin annetaan vain välttämättömät hyvinvointipalveluiden määrittelemät palvelut. Sosiaalihuollon 
palveluiden osalta vastuutyöntekijä määrittelee asiakkaan tarvitsemat palvelut. Samassa taloudessa asuvat oireettomat 
henkilöt eivät tartuta koronavirusta.  
 
OMAISHOITOPERHEEN SUOJAUTUMINEN KAIKISSA TILANTEISSA: 

- Säännöllinen käsienpesu saippualla, desinfiointi sekä muu hygieniasta huolehtiminen 

- Hyvä käsihygienia ja yskimishygienia ovat tehokkaita taudin leviämisen estäjiä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

- kodissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja siivoukseen, jolla koronaviruksen leviäminen estetään. 

Omaishoitoperheissä toimitaan koronatartuntatilanteissa kuten kuntalaisia on yleisesti ohjeistettu. Mikäli suojatarvikkeita 
tarvitaan, omaishoitoperheet hankkivat ja kustantavat ne itse.  

OMAISHOIDON VAPAAT  

Omaishoidon vapaiden järjestäminen kodin ulkopuolella 

Hallituksen suosituksen mukaisesti poikkeusoloissa omaishoidon tuen vapaita ei järjestetä kodin ulkopuolelle, ellei siihen ole 
omaishoidettavasta tai omaishoitajasta johtuvia vakavia syitä.  
 
Poikkeusoloissa omaishoidon vapaat toteutetaan kotiin annettavien sosiaalihuollon palvelujen ja tukitoimien avulla. Näitä 
palveluja ovat omaishoidon tuen palveluseteli, sijaisen palkkausavustus, perhehoito (alle 70-vuotiaat asiakkaat), 
avustajapalvelu, kotihoito tai lapsiperheiden kotipalvelu.  
 
Poikkeusoloissa omaishoidon sijaisen palkkausavustuksella voi toimia samassa taloudessa asuva täysi-ikäinen henkilö. Asiasta 
tulee sopia asiakkaan asioista vastaavan viranhaltijan kanssa.  

 

Palvelutarpeen arvio 

 

Erityisryhmien ja ikäihmisten palveluohjauksen työntekijät ovat yhteydessä niihin omaishoitoperheisiin, joiden palvelut on 
tähän saakka järjestetty kodin ulkopuolella. Kiireellisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella järjestetään asiakkaan 
tarpeenmukaiset kotiin annettavat palvelut siten, että omaishoito voi edelleen turvallisesti jatkua. 
 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
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Omaishoidon maksuluokan arvio 

 

Mikäli omaishoitoperheelle on myönnetty kahden viikon vuorohoitojakso, joka nyt peruutetaan, omaishoidon tuki 
myönnetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisena.  Maksuluokka määräytyy palvelutarpeen mukaisena ilman vuorohoidosta 
johtuvaa maksuluokan alentamista.  
 
Oppivelvollisuuden takia 1. hoitoisille, mutta 2. maksuluokan korvauksen piirissä oleville asiakkaille maksetaan omaishoidon 
tuki 1. maksuluokassa, mikäli hoidettavan koulunkäynti järjestetään omaan kotiin.  

 

Omaishoidon tuen lakisääteiset ja harkinnanvaraiset vapaat 

 

Asiakas voi poikkeusoloissa hyvinvointilautakunnan hyväksymistä ohjeista poiketen kerryttää lakisääteisiä vapaita, vaikka 
hänelle olisi myönnetty harkinnanvaraisia omaishoidon tuen vapaita. Tässä tapauksessa lakisääteisiä vapaita voi kerryttää 
enintään 6 kuukauden ajalta. Harkinnanvaraisia vapaita ei voi kerryttää. 
 
Poikkeusolojen takia uusia harkinnanvaraisia omaishoidon tuen vapaita ei myönnetä eikä suositella pidettävän, ellei se ole 
omaishoitajan/ omaishoidettavan tilanteen takia välttämätöntä. 
 
Oulun kaupunki on antanut uutta koronavirusta koskevia ohjeita niin kuntalaisille kuin omalle henkilöstölleenkin. Oulun 
kaupungin kokoama ajantasainen tieto löytyy osoitteesta www.ouka.fi/korona.  
 

 
Yhteistyöterveisin 
 
 
 
Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen   Vanhustyön johtaja Maria Vahtola 

http://www.ouka.fi/korona

