
     25.8.2020 

 

Omaishoitoon sijoittaminen on päättäjiltä  
vahva viesti halusta edistää kotona asumista 
Omaishoidolla voidaan edistää kotona asumista ja vähentää laitoshoidon tai muiden raskaiden 
palveluiden tarvetta. Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry tähdentää Helsingin ja Vantaan budjeteista 
vastaaville päättäjille, että omaishoitoa kannattaa tukea pitkäjänteisesti. 

Omaishoito lisääntyy kunnissa. Entistä huonokuntoisempia hoidetaan omaishoidon turvin. Korona-aika toi 
omaishoitajille vakavia lisähaasteita. Sosiaaliturvassa korotustarvetta arvioidaan olevan eniten omaishoidon 
tuessa. Toivomme, että päättäjinä tarkistaisitte, onko omaishoidon tukeminen kunnassanne riittävää.   

Omaishoitoon sijoittaminen kannattaa 

Riittävästi tuettu kotihoito on inhimillinen vaihtoehto. Tästä vaihtoehdosta kannattaa pitää kiinni.   
Sopimusomaishoitajan tukeminen maksaa kunnalle noin 9 500 euroa vuodessa. Vaihtoehtoiset 
kustannukset tehostetussa palveluasumisessa olisivat noin 42 000 euroa vuodessa, josta kunnan osuus 
vaihtelee hoidettavan tulojen mukaan. Vaihtoehtoinen kuluerä on kunnalle joka tapauksessa merkittävä.  

Omaishoitajat pääsevät tarvittavan tuen piiriin usein kovin myöhään. Tämä voi johtua liian tiukoista tuen 
saamisen ehdoista. Ovatko oman kuntanne linjaukset omaishoitomyönteisiä? Vaikka omaishoitajalla ei olisi 
omaishoitosopimusta, on kunnalle kannattavaa tukea omaishoitotilannetta tarjoamalla esimerkiksi vapaata 
hoitotyöstä tai kotihoidon palveluita. Joka tapauksessa omaishoitajaa kannattaa mennä ajoissa vastaan. 
Päättäjänä voitte vaikuttaa tähän asiaan, tuoda kunnalle säästöjä ja luoda hyvää huolenpidon ilmapiiriä.   

Omaishoidon kehittäminen yhteistyöllä  

Omaishoito ei ole vain ikäihmisten asia. Hoitoa ja apua tarvitsevat henkilöt ovat kaiken ikäisiä. Hoitajissa on 
niin ikään monen ikäisiä henkilöitä: ikääntyviä puolisoita, työssäkäyviä tai opiskelevia perheenjäseniä ja 
jopa nuoria, alaikäisiä hoivaajia. Omaishoidon kehittäminen kannattaa nostaa keskiöön mietittäessä kunnan 
hoivan kokonaisratkaisuja. Tämä asia ei ole pelkästään sosiaali- ja terveyspolitiikan hallintokunnille 
kuuluvaa, vaan omaishoitomyönteisen kulttuurin rakentamista tulee miettiä yhdessä esimerkiksi 
työmarkkinoita koskevissa kysymyksissä, opetus- ja koulutuspolitiikassa sekä asumista koskevissa 
ratkaisuissa.  

Omaishoitoon sijoittamisen kannattavuuden ohella on tärkeää tunnistaa omaishoitajien tarvitsema tuki ja 
heille aiheutuvat ansionmenetykset. Julkisen sektorin vastuulla on pitää huoli siitä, että omaishoito ei johda 
kohtuuttomaan psyykkiseen, fyysiseen tai taloudelliseen taakkaan. Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry 
tarjoaa vertaistukea ja virkistystä omaishoitajille. Lisäksi tarjoamme kumppanuutta kunnalle 
hoivaratkaisujen kehittämisessä, jotta omaishoitajien tarpeet otettaisiin huomioon päätöksenteossa. 
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