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Saatesanat
Tämä opas on lopputulos RAY:n rahoittamasta kehittämishankkeesta Omaishoitajien
tukeminen osaksi yritysten ja muiden työyhteisöjen henkilöstöhallintoa ja
yhteiskuntavastuuta – Oma tuki (2013-2016).
Hankkeessa on ollut keskeisenä päämääränä kehittää työssäkäyviä omaishoitajia
tukevia käytäntöjä työpaikoilla. Hankkeen pilottiorganisaatioina ovat olleet
Kauniaisten kaupunki, Espoon seurakuntayhtymä ja työeläkevakuutusyhtiö Elo.
Näissä organisaatioissa pilotoiduista käytännöistä kehitettiin malli työssäkäyvien
omaishoitajien tukemisesta, jota voi levittää ja soveltaa erilaisille työpaikoille.

Tässä oppaassa esittelemme tukimallin sekä annamme neuvoja työssäkäyville
omaishoitajille, työnantajille ja esimiehille. Haluamme lämpimästi kiittää
yhteistyökumppaneitamme sekä lukuisia työssäkäyviä omaishoitajia, jotka ovat
antaneet aikaansa ja kokemusasiantuntijuuttaan tukimuotojen kehittämiseksi. Työn
ja omaishoidon yhteensovittaminen on yhä yleistyvä elämäntilanne, ja omaishoitajat
tarvitsevat oikeanlaista tukea hallitakseen elämäntilannettaan. Tukimallin avulla
omaishoitajien elämänlaatua ja jaksamista voidaan parantaa ja välttää uupumista,
sairaslomia ja ennenaikaista eläköitymistä.
Espoossa 6.2.2017

Kristiina Mustakallio ja Mia Silfver-Kuhalampi
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Mitä omaishoito on?
Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia, heitä, jotka ovat omaishoitajia,
heitä, joista tulee omaishoitajia ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.
- Rosalynn Carter

Kuka on omaishoitaja?
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta läheisestään tai perheenjäsenestään, joka
sairaudesta, vammaisuudesta, ikääntymisestään tai muusta erityisestä avuntarpeesta
johtuen ei selviydy arjesta omatoimisesti. Hoitoa tarvitseva voi olla minkä ikäinen
tahansa. Omaishoitajia ovat esimerkiksi vammaisten lasten vanhemmat, puolisoaan
hoitavat sekä vanhemmistaan tai muusta läheisestään huolehtivat henkilöt.
Omaishoitajat voivat kuulua kunnallisen omaishoidon tuen piiriin tai tehdä
hoitotyötä ilman omaishoidon tukea. Hoito voi olla vähemmän sitovaa, jolloin hoitaja
voi käydä kodin ulkopuolella työssä tai se voi edellyttää ympärivuorokautista avun
antamista.
Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 henkilöä, jotka hoitavat päivittäin
omaistaan. Heistä noin 44 000 saa lain mahdollistamaa omaishoidon tukea.

Nykyään puhutaan omaishoitoperheestä, jolloin ymmärretään omaishoidon liittyvän
sekä hoidettavan että häntä hoitavan koko elämään ja heidän lähiverkostoonsa.
Hoitotilanteissa olisikin aina huomioitava hoidettavan koko lähiverkosto.

Työssäkäyvä omaishoitaja
Moni omaishoitaja tekee arvokasta hoitotyötään ansiotyönsä ohella. Työssäkäynti on
usein taloudellisesti välttämätöntä ja myös tärkeää oman identiteetin, itsenäisyyden ja
jaksamisen kannalta.
Työn ja huolenpidon yhdistäminen saattaa kuitenkin olla uuvuttavaa. Ongelmia voivat
aiheuttaa esimerkiksi hoitojärjestelyt, ajan ja unen puute sekä vaikeus hoitaa asioita
virka-aikana kesken työvuoron. Puolisoaan tai vanhempaansa hoitavan tilannetta ei
myöskään usein tunnisteta omaishoitotilanteeksi.
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Tavallisimmin työssäkäyvä omaishoitaja auttaa hoidettavaansa kotitöissä,
henkilökohtaisissa toimissa, kuten ruokailuissa ja pukeutumisessa sekä muiden
asioiden hoidossa ja kauppa-asioinnissa.

Monet kuitenkin tekevät myös sairaudenhoidollisia toimenpiteitä, kuten lääkkeiden
pistämistä, haavojen hoitoa, kestokatetrista (cystofix), avanteesta tai ruokintaletkusta
(peg) huolehtimista, mikä vaatii paljon osaamista.
Tavallisimmin sairaanhoidollisesti vaativia toimenpiteitä tekevät vammaisen tai
sairastuneen lapsen tai puolison hoitajat. Sen sijaan vanhempiaan hoitavat tekevät
näitä toimenpiteitä harvemmin, mutta heitäkin on.

Etäomaishoitaja
Ikääntyvien vanhempien hoito on joskus niin sanottua etäomaishoitoa, eli hoidettavat
asuvat toisella paikkakunnalla. Omaiset kuitenkin huolehtivat etäällä asuvista
vanhemmistaan monin tavoin, järjestävät palveluja ja huolehtivat arjen sujumisesta.
Hoiva voi olla kuormittavaa, puheluihin täytyy vastata montaa kertaa päivässä ja
vanhemman luona käydään usein.

Tämäntyyppinen hoiva jää
kuitenkin yleensä virallisten
tukijärjestelmien ulkopuolelle,
koska sitä ei katsota niin
sitovaksi. Etähoivaajat käyttävät
usein viikonloppuja ja lomapäiviä
hoitamiseen. He matkustavat
hoivattavan luo, varustavat
jääkaapin ja pakastimen ruoilla,
siivoavat, pesevät vaatteita ja
pitävät seuraa omaiselleen.
Usein etäomaishoitaja kokee
jatkuvaa huolta hoidettavan
pärjäämisestä. Puhelin on tällöin
paljon käytetty apuväline. On
myös hyvä, jos hoidettavan
paikkakunnalla on luottohenkilö,
joka voi käydä hoidettavan luona
tarkistamassa, että kaikki on
hyvin.
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Tutkimustietoa työssäkäyvistä omaishoitajista
Työssäkäyvistä omaishoitajista on toistaiseksi melko vähän tutkimustietoa. Ilmiö on
kuitenkin varsin laaja. Työterveyslaitoksen Työ ja terveys 2012-kyselyssä satunnaisesti
tutkimukseen valituista työssäkäyvistä 28 prosenttia ilmoitti huolehtivansa työn
ulkopuolella toisesta henkilöstä, joka tarvitsee apua korkean iän, vamman tai sairauden
vuoksi. Vuoden 2009 vastaavassa kyselytutkimuksessa luku oli ollut 18 prosenttia, joten
omaistaan hoitavien työntekijöiden määrä näyttää olevan selvässä kasvussa.

Tavallisimmin huolenpidon kohde on kyselyn mukaan omat tai puolison ikääntyvät
vanhemmat (72 %), mutta se voi olla myös erityishoitoa tarvitseva lapsi tai sairauden tai
vamman takia hoivaa tarvitseva puoliso.
Suomen väestö ikääntyy voimakkaasti, joten ikääntyneiden hoivan tarve tulee
lisääntymään, vaikka ikäihmisten terveys onkin keskimäärin parempi kuin aiemmin.

Perustietoa omaishoidosta
• Omaisensa pääasiallisia hoitajia on noin 350 000 (Suomalaisten
hyvinvointi ja palvelut-tutkimus, THL), joista noin 44 000 on
omaishoitosopimuksen piirissä ja saa kunnalta palkkion ja
tukipalveluja.

• 28 prosenttia työssäkäyvistä sanoi auttavansa omaista, joka
tarvitsee apua sairauden, vamman tai korkean iän takia (Työ ja
terveys -kysely 2012). Tämä tarkoittaa noin 700 000 työssäkäyvää.
Vuoden 2009 tulokseen verrattuna luku oli kasvanut 10 prosenttia.
• Suurin osa työssäkäyvistä omaishoitajista hoitaa vanhempiaan
tai appivanhempiaan, osalla hoidettavana on puoliso tai erityistä
hoitoa tarvitseva lapsi.

• Hoitoon kuuluu tavallisimmin auttamista kotitöissä,
henkilökohtaisissa toimissa, kuten ruokailuissa ja pukeutumisessa,
asioiden hoidossa ja kauppa-asioinnissa. Monet kuitenkin tekevät
myös vaativia sairaudenhoidollisia toimenpiteitä.
• Etäomaishoito tarkoittaa huolehtimista kaukana asuvasta
omaisesta: yhteydenpitoa puhelimitse, hoivan järjestelyitä sekä
viikonloppujen ja lomien käyttämistä hoivaan.
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Työssäkäy vien omaishoitajien parhaat
tukimuodot työn ja omaishoidon yhdistämisessä
• Työaikajoustot, työajan lyhennys, etätyö, työtehtävien järkeistäminen
• Työaikavapaat, vapaapäivän siirto tarvittaessa
• Esimiehen tuki, joustavuus ja ymmärrys
• Kotihoidon palvelut

• Tiedon hankinta omaishoitamisesta ja saatavilla olevista palveluista
• Ateriapalvelut

• Kokemusten jakaminen ja vertaistuki
• Työyhteisön tieto tilanteesta
• Työterveyshuollon tuki
• Kuntoutuspalvelut
• Kelan palvelut

• Tilapäishoidot

• Kuljetus- ja saattopalvelut

• Omaishoitajien virkistystoiminta

• Sähköisten välineiden hyödyntäminen
• Siivouspalvelut

Tukemisen keinot on oheisessa listassa asetettu järjestykseen sen mukaan, miten
omaishoitajat ovat Oma Tuki-hankkeessa tehdyssä kyselyssä vastanneet (126
vastaajaa). Ylimpänä ovat ne keinot, joista koettiin olevan eniten apua.

Om a ishoitajien k u vau k si a om ista toi veista a n ja ta r peista a n
Om a Tu k i-h a n k keen k y sel y ssä
Mielipiteitä joustavista työjärjestelyistä sekä esimiehen ja työyhteisön tuesta

”Virallinen väliaikainen työajan lyhennys auttaisi tiettyinä aikoina paljonkin. Myös
surutyö omaisen kuoleman jälkeen pitäisi pystyä tarvittaessa ottamaan huomioon
esimerkiksi työajan lyhennyksenä.”
”Omaishoitotilanteessa tulee väkisin tilanteita, joissa ennalta-arvaamatta joutuu
’joustamaan’ työajasta ja hoitamaan hoidettavan asioita. Siltä osin kuin laki ei edellytä
niiden olevan työaikaan verrattavaa aikaa, niin ne toki ovat niin sanotusti omaa aikaa.
Mutta näitä täytyy pystyä hoitamaan ilman, että niistä erikseen joka kerta käydään
neuvotteluja lähiesimiehen kanssa.”
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”Työajan joustavuus on ehdoton edellytys, että voin käydä ylipäätään töissä. Itsestä
riippumattomista syistä joutuu sovittelemaan työajan. Sen lisäksi on lukuisia pakollisia
menoja (lääkärikäynnit yms.) joita osuu työajalle jatkuvasti. Toivoisin enemmän
vaihtoehtoja työaikoihin, esim. 5 h työaika olisi itselleni sopiva.”
”Omaishoitajan tukeminen työpaikalla pitää olla sisäistettynä työpaikan arvoissa niin,
että se kautta linjan mielletään tärkeäksi.”

Mielipiteitä vertaistuesta
”Vertaisryhmä niin että yksityisyys säilyy. Joku työntekijä, jolla on omaishoivaajan
asema voisi olla ryhmän koollekutsuja. Voitaisiin olla yhteydessä myös OmaisOivaryhmän yhteisöömme tuoneisiin ammattilaisiin.”
”Kuuntelijaa ja vertaisvinkkejä tarvitsee aina. Tämmöisiä tapaamisia voisi järjestää
työpaikallakin (vaikka omalla ajalla). Työpaikalle on silloin tällöin helpompi jäädä
päivän päätteeksi kuin lähteä eri puolelle kaupunkia johonkin vertaistukitapaamiseen.
Matalampi kynnys myöskin osallistua, jos on tuttuja.”

Mielipiteitä tiedon tarpeesta
”Välillä on sellainen olo, että ei tiedä miten suhtautua muistisairaan omaisen
mielentilaan, joka vaihtelee hetkestä toiseen. Olisi hyvä saada esim. valmennusta siihen,
mitä kaikkea voi tulla eteen ja että sinä et ole huono vaikka et aina jaksakaan. Ihan
konkreettista tietoa muistisairaudesta esimerkiksi.”
”Portaali, johon koottu mistä kaikkialta voi saada apua (SPR:n ystäväpalvelu,
viranomaispalvelut jne.).”
”Yhteistyö kuntoutuspalveluja tuottavan kanssa erittäin tärkeää. Hyvä ja selkeä
tiedonkulku puolin ja toisin välttämätöntä. Palvelujen joustava saanti ja niistä tiedon
saaminen helpottaa.”

8

Ohjeita työssäkäy ville omaishoitajille
Työssäkäyvän omaishoitajan on tärkeää tunnistaa olevansa omaishoitotilanteessa ja
ymmärtää voivansa hakeutua omaishoitajille suunnatun tuen piiriin.

Tukea tarjoavat eri järjestöt, seurakunnat, kunnat, työnantajat ja työterveyshuolto.
On kuitenkin vaihtelevaa, missä määrin tukea on saatavilla eri kunnissa ja erilaisissa
työyhteisöissä.
Kunnan tuki riippuu suurelta osin siitä, onko henkilöllä omaishoitosopimus kunnan
kanssa, mutta järjestötoimijoiden tuki on suunnattu kaikille omaishoitotilanteessa
oleville.

Tutkimusten mukaan monet tekijät vaikuttavat siihen, kuinka hyvin työssäkäyvä
omaishoitaja selviytyy vaativassa tilanteessaan. Ensinnäkin on oleellista, miten
työyhteisössä suhtaudutaan omaishoitoon. Saako esimieheltä ja kollegoilta tukea
ja ymmärrystä? Voiko joustavia työkäytäntöjä hyödyntää?
Suuri merkitys on myös sillä, millaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
on saatavilla hoivan tueksi. Omaishoitajat ovat kokeneet palveluihin liittyvän
byrokratian erityisen raskaaksi.
Omaishoitajan oma terveys on
jaksamisen kannalta keskeinen
asia. Työssäkäyvän omaishoitajan
kannattaa selvittää, millaista tukea
hän voi saada työterveyshuollosta.
Paitsi varsinaisia sairauksia,
työterveyshuollossa hoidetaan myös
esimerkiksi omaishoitotilanteen
aiheuttamaa uupumusta.

Omaishoitajaa helpottaa myös, jos
sukulaiset ja ystävät auttavat hoivassa
eikä omaisten välillä ole hoivan
järjestämiseen liittyviä ristiriitoja.

Omaishoitajan on saatava riittävästi lepotaukoja hoidosta. Sijaishoitoa voi saada
paitsi kunnalta, myös yksityisiltä hoivayrityksiltä. Omia harrastuksia kannattaa pyrkiä
ylläpitämään, ja miettiä, mitkä asiat ovat juuri itselle rentouttavia.
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Tutkimuksissa on havaittu, että hoidettavan sairauksiin tai vammoihin liittyvät
psyykkiset ja käytösoireet kuormittavat omaishoitajia. Näiden oireiden
lääketieteellisen hoidon lisäksi omaishoitajien kouluttamisesta vaikeiden tilanteiden
hallintaan on havaittu olevan hyötyä. Erilaisista potilasjärjestöistä voi saada tietoa
siitä, miten hankaliin oireisiin kannattaa suhtautua.
Myös omien tunnereaktioiden hallintaan on olemassa keinoja. Monet ovat kokeneet
mindfulness- eli tietoisen läsnäolon harjoitukset hyödyllisinä. Mindfulnessharjoituksissa on kyse rentoutumisesta ja mielen rauhoittamisesta, joihin voi saada
neuvoja esimerkiksi työterveyspsykologilta. Erilaisia opaskirjoja aiheesta on myös
saatavilla.

Järjestön tuki
Omaishoitajien valmennus
Omaishoitajien valmennuksen tavoitteena on parantaa omaishoitajien kykyä
selviytyä hoitotehtävästä ja estää uupumista. Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on
kehittänyt omaishoitajille Ovet-valmennuksen. Valmennus kestää 16 tuntia ja se
koostuu neljästä kokoontumiskerrasta. Valmennuksia on saatavilla sekä perinteisinä
kokoontumisina että verkossa.
Valmennukset sisältävät paljon vuorovaikutteisia harjoituksia ja keskusteluja.
Oman elämäntilanteen pohdinta ja vertaistuki ovat keskeisessä roolissa. Myös
tietoa annetaan asiantuntijaluentojen kautta saatavilla olevista palveluista,
hoitoon liittyvistä käytännön asioista (esim. apuvälineet) sekä hoitoon liittyvistä
psykologisista ilmiöistä.
Ovet-valmennus työssäkäyville omaishoitajille

Valmennuksessa käsitellään omaishoitajuutta, omaishoitajuuteen liittyviä psykologisia
ilmiöitä, omaishoitoon liittyvää lainsäädäntöä, kunnan palveluja sekä järjestöjen ja
työnantajan tukimuotoja. Mukana on myös runsaasti vapaamuotoista keskustelua ja
kokemusten jakamista ryhmässä osallistujien niin halutessa.
Oma Tuki-hankkeessa toteutetusta valmennuksesta on laadittu verkkomateriaaleja,
jotka ovat saatavilla osoitteessa www.eska.auttaa.fi. Materiaaleissa on videoita,
joissa asiantuntijat, kuten juristi, vanhuspalvelujen työntekijä, henkilöstöpäällikkö,
omaishoitajayhdistyksen toiminnanjohtaja sekä tutkija kertovat työssäkäyvien
omaishoidosta. Lisäksi sivulta löytyy linkkejä ja lisätietoa käsitellyistä teemoista.
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Vertaistuki
Monet omaishoitajat ovat kokeneet vertaistuen tärkeänä jaksamisensa kannalta.
Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Se
perustuu samankaltaisten elämänvaiheiden kokeneiden kohtaamiseen ja keskinäiseen
tukeen. Vertaistuessa osapuolet ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat yleensä sekä
tukijoina että tuettavina. Vertaistukea järjestävät erilaiset järjestöt ja seurakunnat.
Oma Tuki-hankkeessa on kehitetty myös
organisaatiokohtaisia työssäkäyvien
omaishoitajien vertaistukiryhmiä.
Vertaistukiryhmän toimivuus edellyttää,
että kaikki pääsevät tasapuolisesti
osallistumaan keskusteluun ja että
keskustelu säilyy ratkaisukeskeisenä;
pohditaan, miten omaishoitaja jaksaisi
paremmin ja saisi asiat sujumaan. Usein
samankaltaisessa hoivatilanteessa
olevat osaavat antaa hyviä vinkkejä
siihen, miten erilaiset ongelmatilanteet
voidaan ratkaista.

Työssäkäyville omaishoitajille keskeisiä
teemoja vertaistukiryhmässä ovat olleet
muun muassa palvelujen saaminen
hoidettavalle, edunvalvontavaltuutuksen
tekeminen sekä muistisairaan hankalan
käyttäytymisen kanssa selviytyminen.
On myös pohdittu, millaisilla keinoilla
omaa jaksamista voi tukea ja miten
selviytyä omien vaikeiden tunteiden
kanssa sekä millaisin keinoin
työssäkäynnin ja hoivan voi sovittaa
yhteen.
Palveluohjaus ja neuvonta

Omaishoitajayhdistyksistä saa myös palveluohjausta ja neuvontaa siitä, millaisia
palveluja omaishoitaja ja hoidettava voivat saada ja miten niitä haetaan. Lomakkeet
saattavat olla monimutkaisia ja hankalia täyttää. Joskus apua kaivataan myös siinä,
miten päätöksistä voi valittaa silloin, kun tarvittavia palveluja ei myönnetä.
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Yhteiskunnan palvelut
Erilaiset yhteiskunnan palvelut ovat keskeisiä omaishoitajan jaksamisen tukemisessa.
Työssäkäyväkin saattaa saada omaishoidontukea, jos hoito katsotaan riittävän
sitovaksi ja vaativaksi. Omaishoidon tuki koostuu hoitopalkkiosta, hoitoa tukevista
palveluista ja lakisääteisistä vapaapäivistä (2 tai 3 vrk/kk), joiden ajaksi kunnan tulee
järjestää sijaishoito hoidettavalle. Sijaishoito voidaan toteuttaa hoitolaitoksessa tai
sijaishoitajan avulla.
Omaishoitajan tuen tarve ja tukimuodot kartoitetaan hoito- ja palvelusuunnitelman
laatimisen yhteydessä. Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan
omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palvelujen määrä ja sisältö.
Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan kaikille palveluja tarvitseville riippumatta
siitä, ovatko he omaishoitosopimuksen piirissä.

Ikääntyneet hoidettavat kuuluvat
vanhuspalvelujen piiriin. Heille
myönnettäviä palveluja ovat tavallisesti
kotihoito, ateriapalvelu ja päivätoiminta.

Vammaiset hoidettavat saavat usein
kuntoutusta, henkilökohtaisen avustajan
apua ja kuljetuspalveluja. Usein
vaikeastikin vammaiset hoidettavat
käyvät päivähoidossa tai koulussa.
Palvelujen myöntämisestä vastaavat
kunnan vanhus- tai vammaispalvelut.

Tekniset apuvälineet
Erilaisista teknisistä apuvälineistä voi olla omaishoitajalle apua. Hoivatilanteesta
riippuu, millaisista laitteista on eniten hyötyä.

Muistisairaille eivät usein sovi sellaiset ratkaisut, joissa täytyy itse käyttää laitteita
(Silfver-Kuhalampi, 2015), vaan automaattiset hälyttimet toimivat paremmin.

Tutkimusten mukaan tavallinen, yksinkertainen matkapuhelin on käytetyin apuväline
omaishoivatilanteissa (Kauppinen & Silfver-Kuhalampi, 2015). Nykyään on kuitenkin
saatavilla myös uusia hyödyllisiä teknisiä laitteita.
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Omaishoitajilla on ollut myönteisiä kokemuksia esimerkiksi kuvapuhelupalveluista.
Ne mahdollistavat vuorovaikutuksen puhelinta paremmin, koska myös ilmeet ja eleet
voidaan nähdä. Usein sairaudet tai vammat vaikeuttavat kommunikointia puheen
kautta. Etenkin etähoivatilanteessa kuvapuhelu voi silloin helpottaa yhteydenpitoa.
Vammaisten lasten vanhemmat kommentoivat kuvapuhelukokeilua seuraavasti:
”Kuvapuhelin on parantanut
kommunikointia. Jos puhe
on ajoittain vaikeutunutta,
auttaa näköyhteys ilmeineen ja
eleineen. Body language on hyvä
tapa selvittää tilannetta. Myös
viittomien käyttäminen onnistuu
kuvapuhelimen välityksellä.”

”Autistinen henkilö olettaa
muiden ymmärtävän, mitä hän
on aikeissa tehdä. Näköyhteys
onkin näissä tilanteissa enemmän
kuin tarpeen. Molemminpuolinen
katsekontakti on erittäin tärkeä.
Näköyhteyden välityksellä voi
myös tarkkailla vaatetusta tai
kodin tilannetta ylipäätään.
Tarvittaessa tilannetta
voi tarkentaa vaikkapa
kirjoittamisen avulla.”
Työpaikoilla on hyvä sopia siitä, miten hoivattaviin voi pitää työaikana yhteyttä.
Tällaista sopimusta on kutsuttu puhelinetiketiksi (Kauppinen & Silfver-Kuhalampi,
2015). Voidaan esimerkiksi sopia, kuinka usein puheluihin voi vastata tai milloin
puheluita voi hoitaa.
Hyvä käytäntö on, jos työpaikalla on hiljainen tila, missä voi puhua puhelimitse
tai kuvapuhelimella hoivattavan kanssa tai hoitaa puhelimella hoivaan liittyviä
järjestelyjä.

Joissakin tapauksissa omaishoitajan täytyy olla aina tavoitettavissa mahdollisten
hätätilanteiden vuoksi. Tällaisista tilanteista on hyvä keskustella ja sopia kollegoiden
ja esimiehen kanssa.
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Hyviä käytäntöjä työssäkäyville omaishoitajille
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Tunnista omaishoitotilanteesi. Omaishoitajayhdistykset antavat tietoa
omaishoitajuudesta.
Pohdi, kannattaisiko asia ottaa puheeksi lähiesimiehesi kanssa.

Selvitä millaisia joustavia työkäytäntöjä työpaikallasi on
käytettävissä. Mieti mikä helpottaisi juuri sinun tilannettasi (etätyö,
lyhennetty työaika, palkattomat vapaapäivät).
Selvitä mitä palveluita kunnalta voi saada ja miten niitä haetaan.
Omaishoitajayhdistykset auttavat palvelujen hakemisessa.

Hanki tietoa hoidettavasi vammasta tai sairaudesta. Miten toimit
omaishoitajana oikealla tavalla? Esimerkiksi muistisairaan oireiden
kanssa selviytymiseen on kehitetty hyviä toimintamalleja.

Selvitä onko olemassa teknisiä apuvälineitä, joista olisi hyötyä
omaishoitotilanteessasi. Tietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta www.
ikateknologiakeskus.fi.
Millainen oma terveytesi on? Työterveyshuoltoon kannattaa
hakeutua, jotta mahdolliset omat terveysongelmat saa hoidettua.
Työterveyshuolto tukee myös jaksamiseen liittyvissä ongelmissa ja on
vaitiolovelvollinen työnantajan suhteen.
Onko sinulla sukulaisia, ystäviä tai naapureita, jotka voisivat auttaa
omaishoivassa? Lähipiiriltä kannattaa pyytää apua.
Hakeudu järjestöjen toiminnan piiriin. Ne tarjoavat valmennuksia
ja vertaistukiryhmiä, jolloin saat tietoa ja voit keskustella samassa
tilanteessa olevien kanssa. Järjestöillä on myös ystävätoimintaa,
jossa vapaaehtoistyöntekijät pitävät seuraa omaishoidettaville.
Myös seurakunnat järjestävät omaishoitajille vertaisryhmiä ja
virkistystoimintaa.

10. Onko sinulla omia harrastuksia ja aikaa levätä? Oma vapaa-aika
on tärkeää omaishoitajan jaksamisen kannalta. Omaishoidettavan
sijaishoitoon voi saada apua kunnalta, yksityisiltä hoivayrityksiltä tai
järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöiltä.
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Ohjeita työnantajille
Miksi työnantajien kannattaa tukea omaishoitajia?
Väestön ikääntymisen myötä omaisten apua tarvitsevien vanhusten määrä
on ollut kasvussa. Osa omaisista taas hoitaa erityislastaan tai läheistään, joka
on vammautunut tai sairastunut. Siksi lähes jokaiselta työpaikalta löytyy niitä,
jotka huolehtivat omaisistaan. Harvalla työssäkäyvällä on kuitenkaan virallista
omaishoitosopimusta, johon tavallisesti edellytetään hyvin sitovaa hoitoa. Työntekijät
eivät itsekään usein tunnista olevansa sellaisessa omaishoitotilanteessa, jossa tuki ja
neuvot olisivat tarpeen.
Koska omaishoitotilanteissa olevia työntekijöitä on kuitenkin paljon, työnantajan
kannattaa huomioida heidät. Tutkimusten mukaan omaishoitajat ovat yleensä hyvin
sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä ja heille työ tarjoaa vastapainoa hoivalle
sekä antaa mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja taitojensa hyödyntämiseen
(esim. Eldh & Carlsson, 2011). Kuitenkin omaishoitotilanne saattaa myös aiheuttaa
sairauslomia tai varhaiseläkkeelle jäämisen, jos oikeanlaista tukea ei ole saatavilla
(Kauppinen & Jolanki, 2012).
Parhaana tukena työnantajan taholta koetaan ymmärtävä asenne ja mahdollisuudet
joustaviin työkäytäntöihin (esim. Bernard & Phillips, 2007).

Englantilaisen professori Sue Yeandlen johtamassa tutkimuksessa (Yeandle ym. 2006)
oli mukana kolme organisaatiota; yksi suuri julkisen sektorin työnantaja sekä yksi
suuri ja yksi pieni yksityisen sektorin työnantaja. Kaikki olivat ottaneet käyttöön
toimintaperiaatteita ja käytäntöjä omaishoitajien tukemiseksi. Tutkimusaineisto
koostui organisaatioiden omasta raportoinnista sekä haastatteluista.
Esimiesten kokemukset joustavista käytännöistä olivat positiivisia. Suuri yksityinen
yritys oli tehnyt yksityiskohtaisia laskelmia joustavien työkäytäntöjen vaikutuksista.
Työntekijöiden keskimääräinen tuottavuus oli noussut 21 prosenttia, mikä
tarkoitti 5–6 miljoonan punnan voittoa vuosittain.
Joustavia työkäytäntöjä hyödyntävät työntekijät olivat myös 14 prosenttia muita
tyytyväisempiä ja stressin aiheuttamat poissaolot olivat vähentyneet 26 prosenttia
joustavien käytäntöjen myötä.
Nämä tulokset viittaavat siihen, että joustavuus on työnantajille taloudellisesti
kannattavaa.
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Psykologisen turvallisuuden avaimet:
Olli Viljanen, työyhteisövalmentaja, Presdom Oy
”Ensinnäkin olisi hyvä, jos itseltä löytyisi uskallus kertoa omasta tilanteesta omalle
työyhteisölle. Tähänkin voisi olla jotain ”avitusta tai kehotusta”, jos ei oikein
muuten saa sanotuksi.” 			
- Verkkoaivoriihen vastauksia.
Valmentaessa organisaatioita yhteensovittamisen käytännöissä kohdataan aika
ajoin kysymys: miksi työnantajan tulisi kantaa huolta työntekijän työn ja muun
elämän tasapainosta? Eikö riitä, että työolot ja -prosessit ovat turvalliset ja toimivat?
Kysymys nojaa perinteiseen käsitykseen työn ja muun elämän tiukasta rajanvedosta.
Tosiasiassa meneillään olevan työn murroksen seurauksena työn ja muun elämän
välinen raja käy yhä häilyvämmäksi ja niin muun elämän huolet kuin innostuskin
läikkyvät väistämättä työpäivän puolelle ja päinvastoin. Tästä seuraa myös, että
tasapaino työn ja muun elämän välillä lisää merkittävästi työntekijän käytettävissä
olevia resursseja työpaikalla. Väestöliiton koostama listaus työnantajan hyödyistä
osoittaa, miten lisääntyneet resurssit näkyvät työpaikalla (taulukko).

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen hyödyt työnantajalle:
• Sairauspoissaolojen vähentyminen

• Työn organisoinnin paraneminen ja toimiva työvuorosuunnittelu
• Riittävä resursointi ja toimivat sijaisjärjestelyt eri tilanteissa

• Työtehtävien sujuva hoitaminen ja tehokkuuden paraneminen
• Henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyyden lisääntyminen

• Työpaikan toimintaedellytysten turvaaminen myös tulevaisuudessa
• Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen

• Yrityksen maineen ja työnantajakuvan paraneminen

Taulukko. Yhteensovittamisen hyödyt työnantajalle. (Lähde: Väestöliitto 2013)

Kun työntekijöille tarjotaan oikea-aikaisia, tilapäisiä joustoja haastavissa
elämäntilanteissa, työnantaja voi välttyä lukuisilta sairauspoissaolopäiviltä
ja mahdollisesti rekrytointi- sekä perehdytyskustannuksilta. Puhumattakaan
positiivisesta tuottavuuden kasvusta sitoutumisen ja lisääntyneen hyvinvoinnin
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myötä. Laajemmasta näkökulmasta tiedetään, että myös ennenaikaisen eläköitymisen
riski pienenee, kun työkuormaa helpotetaan erilaisin yhteensovittamisen keinoin.
Samaan aikaan vapaa-ajan arvostus on tutkimusten mukaan lisääntynyt kaikilla
sukupolvilla, mutta erityisesti niin sanottu Y-sukupolvi, joka muodostaa työelämän
enemmistön 2020-luvulla, arvostaa työn ja muun elämän yhteensovittamisen
mahdollisuutta (Kultalahti, 2015). Tämän sukupolven kohdalla joustavat työajat,
yhteensovittamisen huomioiminen ja käytännöt saattavat muodostua tärkeäksi,
ellei jopa ratkaisevaksi rekrytointivaltiksi. Lisäksi työn ja muun elämän haasteet
tulevat jatkossa lisääntymään muun muassa väestön ikääntymisen ja sitä seuraavan
omaishoitajuuden lisääntymisen myötä. Työnantajalle tarjoutuu pienellä vaivalla
tilaisuus työhyvinvoinnin edistämisen ohella profiloitua yhteensovittamisen
malliorganisaationa, kiillottaa työnantajakuvaa ja huolehtia samalla
yhteiskuntavastuusta.

Kuten aiemmin kävi ilmi, on haasteeksi noussut työssäkäyvien omaishoitajien
tunnistaminen ja tukeminen työpaikoilla. Vain noin puolet omaishoivaajista
kertovat hoivavastuustaan työpaikalla. Kaikki omaishoitajat eivät tunnista itsekään
omaa asemaansa, mutta kyse on myös siitä, että etenkin vaikeina taloudellisina
aikoina voi herätä pelko, että oma työpaikka on uhattuna, mikäli kuormittava
elämäntilanne paljastuu tai työntekijä vaatii joustoja. Näin voi olla siitäkin huolimatta,
että omaishoitajat ovat tutkitusti yleensä hyvin sitoutuneita ja motivoituneita
työntekijöitä. Tuen ja jouston mahdollisuuksia olisi lukuisia, ja niiden käyttöönotto
hyödyttäisi molemminpuolisesti
työntekijää ja työnantajaa, jos niitä
osattaisiin soveltaa.
Haasteena on siis rakentaa
työyhteisöjen sisälle luottamuksen ja
avoimuuden ilmapiiri, jonka avulla
omaishoitajien haasteet tunnistetaan
ja niistä seuraavista joustoista tulee
yhteisesti hyväksyttyjä. Avoimuus
on tärkeää siitäkin syystä, ettei
kyräilyn tai kateuden ilmapiiriä pääse
syntymään, mikä on riskinä silloin kun
työnantajan joustot koskettavat vain
pientä osaa henkilöstöstä.

It-jätti Googlella toteutetussa, satoja tiimejä kattaneessa tutkimuksessa etsittiin
taannoin ratkaisevaa tekijää tiimien välisten suorituserojen taustalla. Lopputulos oli
yllättävä: tiimin jäsenten osaamistakin tärkeämmäksi tekijäksi paljastui työyhteisön
psykologinen turvallisuus. Mielenkiintoista tuloksissa oli, että tiimin suoriutuminen
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kytkettiin yhteen tiimin vuorovaikutuksen ja avoimen ilmapiirin kanssa. Professori
Amy Edmonsonin mukaan psykologisessa turvallisuudessa on kysymys yksilön
mahdollisuudesta tulla hyväksytyksi ryhmässä, vaikka oma toiminta sisältäisi
virheitä ja epävarmuutta. Turvattomassa ympäristössä työntekijä ei välttämättä
esitä kysymyksiä, jaa kehittämisehdotuksia tai uskalla pyytää apua. Omaishoitajien
työhyvinvoinnin kohdalla psykologinen turvallisuus määrittää sen, missä määrin
omasta elämäntilanteesta uskalletaan puhua työpaikalla ja missä määrin tukea on
tarjolla. Kuten Satu Huber puheenvuorossaan asian ilmaisee: ”Vahvin tukimuoto on
oman työyhteisön tuki ja ymmärrys.”

Miten psykologisesti turvallinen
ilmapiiri sitten rakentuu?
Johdolla voi olla ratkaiseva
rooli: esimerkkinä esitelty Elon
toimintamalli, jossa omaishoitajien
oikeuksista viestitään, henkilöstöä
koulutetaan ja omaishoitajien
huomiointi on upotettu
organisaation hr-prosesseihin
(ks. Elon malli, s. 25). Oikotietä
tai ihmelääkettä ei kuitenkaan
löydy: turvallista ilmapiiriä on
rakennettava ja vahvistettava
jokaisessa vuorovaikutustilanteessa.
Kannustava johtamistyyli, joka tukee
kokeilemista, ideoiden esittämistä
ja sallii virheiden tekemisen, edistää
psykologista turvallisuutta. Lisäksi
esimies toimii tärkeänä esimerkkinä
avoimuuden synnyttämisessä. Rajaako esimies oman elämänsä tiukasti työpaikan
ulkopuolelle vai pyrkiikö hän raottamaan omaa persoonaansa työroolin takaa? Tämä
voi kannustaa työtekijöitä toimimaan samoin.
Frederic Laloux (2014) kuvaa kirjassaan ’Reinventing Organizations’ yrityksiä,
jotka toimivat uudenlaisen yrityskulttuurin edelläkävijöinä ja joissa psykologisen
turvallisuuden edistämisen tärkeys tiedostetaan. Kulttuurin peruspilari on
työntekijöiden halu ja kyky tuoda itsensä kokonaisena työpaikalle: inhimillisenä,
haavoittuvaisena ja monipuolisena osaajana, jonka identiteetti rakentuu yhtä lailla
työn kuin muun elämän onnistumisten ja haasteiden kautta. Liian usein työntekijän
uupumisen ja pitkien sairauspoissaolojen syyksi paljastuu oman elämän haastava
tilanne, esimerkiksi omaisen hoitovastuu, kun työkykyä tukevia ennaltaehkäiseviä
toimenpiteitä on liian myöhäistä ottaa käyttöön.
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1) Yhteensovittamisen
tärkeyden
tunnistaminen

2) Yhteensovittamisen
keinot

3) Esimerkin
voima

4) Emotionaalinen
tuki

Pohjimmiltaan niin omaishoitajien
kuin muidenkin työn ja muun
elämän tasapainon kanssa
kamppailevien tukemisessa on
kyse johtamisesta. Hammer ym.
(2007) ovat tunnistaneet perheen
ja muun elämän huomioonottavan
johtajan käyttäytymismallit (kuva
1.). Jaottelusta voidaan johtaa
eräänlainen yhteensovittamisen
malliorganisaation resepti. Johdon
ja esimiesten tehtävänä on tunnistaa
yhteensovittamisen kysymykset
strategisesti ja taloudellisesti
tärkeiksi, tarjota resursseja ja tietoa
yhteensovittamisen keinoista,
toimia esimerkkinä sekä varmistaa
emotionaalisen tuen saatavuus.
Alla on yhteenveto otsikoiden alta
paljastuvista konkreettisemmista
keinoista ja yleisimmistä
ongelmatilanteista.

Perheen ja muun elämän huomioivan
johtajan neljä käyttäytymismallia.
(Lähde: Muunn. Hammer ym. 2007.)

1) Yhteensovittamisen tärkeyden tunnistaminen
Johdon asenne ja suhtautuminen ratkaisevat sen, minkä painoarvon
yhteensovittamisen kysymykset saavat organisaatiossa. Kirjaukset ja selkeät
tavoitteet mahdollistavat edistymisen seurannan ja kertovat organisaation
myönteisestä suhtautumisesta. Terminologiaan on myös syytä kiinnittää
huomiota: esimerkiksi kirjaukset työn ja perheen yhteensovittamisesta
voidaan mieltää koskevan vain pienten lasten vanhempia.
• Johdon tehtävä on levittää tietoisuutta erilaisten joustojen ”winwin” -luonteesta.
• Täsmälliset kirjaukset strategiaan, tasa-arvosuunnitelmaan ja
työhyvinvointisuunnitelmaan.

• Seuranta henkilöstötilinpäätöksessä ja -kyselyissä. Ikärakenteen
lisäksi voidaan seurata esimerkiksi henkilöstön hoivavastuita
ja kokemuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisen
onnistumisesta.
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2) Yhteensovittamisen keinot
Vaikka kirjatut tavoitteet ovat tärkeitä, ei yksilöllisten tilanteiden varalle voida laatia
kaiken kattavia käytäntöjä. Tarvitaan tietoa keinoista ja pelisääntöjä niiden tasaarvoiseen soveltamiseen. Aito tasa-arvo ei tarkoita tasapäisyyttä, vaan edellyttää,
että kaikkia kohdellaan yksilöinä. Pelisääntöihin sisältyy myös rajojen asettaminen,
koska esimies on vastuussa työyhteisön kokonaissuorituksesta.
• Uusien esimiesten perehdytyksen yhteydessä voidaan listata käytettävissä
olevat keinot. Tasaisin väliajoin tapahtuva päivitys palvelee kaikkia
esimiehiä.

• Esimiesten kesken ja työyhteisöissä voidaan kehittää pelisäännöt, mikä voi
osaltaan edistää avoimuutta, vähentää kateutta ja epäoikeudenmukaisuuden
kokemuksia.
• Puheeksi ottamisen harjoitteleminen ja konfliktien käsittelyn ohjelmat
kehittävät esimiesten myönteisen kieltäytymisen taitoja.

3) Esimerkin voima
Avoin esimies ruokkii avoimuutta työntekijöissä. Samoin johdon edustajat voivat
luoda avointa ja inhimillistä organisaatiokulttuuria esimerkillään.

• Arvostus ja avoimuus näkyy esimiehen ja johdon toiminnassa. Esimies antaa
esimerkillään muun muassa ymmärtää, tuleeko työntekijän olla jatkuvasti
tavoitettavissa.
• Erityisesti yhteensovittamisen ja muun elämän haasteiden paljastaminen
rohkaisee työntekijöitä toimimaan samoin.
• Johtamisen ja esimiesten arviointi ja palkitseminen ihmisten johtamisen
kykyjen perusteella.

4) Emotionaalinen tuki
Kirjaukset ja työkalut ovat tärkeitä, mutta vuorovaikutus ratkaisee. Turvallisessa
ilmapiirissä työntekijät uskaltavat kertoa oman elämän haasteista.
• Työyhteisöjen ja esimiesten valmennuksen keinoin voidaan edistää
psykologisesti turvallisen ilmapiirin rakentumista.

• Kehityskeskusteluiden tilalle tai rinnalle kohtaamisen paikkoja, joissa
huomioidaan työntekijä kokonaisuutena ml. oman elämän intohimot ja
haasteet.
• Myötätunnon avulla huomataan, että haastavankin käytöksen taustalta
löytyy usein kuormitusta, jota voidaan lievittää.
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Kiinnitä huomiota viestintään
Omaishoitajien tukeminen työyhteisössä edellyttää onnistunutta viestintää.
Ensinnäkin on tärkeää, että työyhteisössä on perustietoa omaishoitajuudesta.
Esimiesten ja avainhenkilöiden koulutus omaishoitajien tukemisen hyödyistä ja
keinoista on tässä avuksi.

Nykypäivän työelämässä työntekijät kohtaavat paljon erilaista viestintää ja siksi
esimerkiksi sähköpostiviesti saattaa jäädä huomiotta. Esimiesten tulisi sitoutua
viemään viestiä henkilökohtaisesti ja esimerkiksi pyytää alaisiaan osallistumaan
tilaisuuksiin.

Omaishoitoon liittyvät asiat kannattaa ottaa esiin henkilöstön
koulutustilaisuuksissa ja organisaation tiedotteissa. Asian voi sisällyttää
kehityskeskusteluissa käsiteltäviin aiheisiin. Silloin omaishoidosta voi tulla yhtä
luonteva keskustelunaihe työyhteisössä kuin vanhempainvapaista. Työntekijöille voi
myös tiedottaa erilaisista omaishoitajille suunnatuista tapahtumista ja toiminnoista.
Omaishoitajaportaali intranetissä

Monet omaishoitajat ovat toivoneet, että kaikki tärkeä tieto olisi saatavilla
yhdestä paikasta. Oma Tuki-hankkeessa on mallinnettu tähän tarkoitukseen
omaishoitoportaali, joka on hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden intranettiin
koottu tietopaketti omaishoitajalle hyödyllisistä aiheista.

Portaalin etusivulla kuvataan, mitä
omaishoito on ja esitetään kysymyssarja,
jonka avulla voi selvittää, elääkö itse
omaishoitotilanteessa. Omaishoitajien
tukemisen kannalta on haastavaa, etteivät
kaikki omaistaan hoitavat ja auttavat
miellä itseään omaishoitajiksi. Portaali
sisältää linkkejä kuntien palveluihin,
lakitietoon, kyseisen organisaation
ohjeistuksiin työaikajoustojen ja
vapaiden käytöstä, omaishoitoyhdistysten
materiaaleihin ja omaishoitajien
valmennusten materiaaleihin.
Portaalia päivitetään jatkuvasti ja
siellä julkaistaan ajankohtaisia uutisia
omaishoitoon liittyen.
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Ohjeita työnantajalle
1.

Perehdy omaishoitoon – mitä omaishoito on?

3.

On hyvä tietää, että tutkimusten mukaan omaishoitajat ovat yleensä
hyvin sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä ja heille työnteko
tarjoaa vastapainoa hoivalle.

2.

4.
5.
6.

Tiedosta, että omaishoitotilanteessa olevia työntekijöitä on paljon.

Työnantajan kannattaa tukea omaishoitajaa. Tuloksena on myös
taloudellisia hyötyjä – työn tuottavuus paranee, sairauspoissaolot
vähenevät, ennenaikaisen eläköitymisen riski pienenee.
Omaishoitajuuden huomioiminen parantaa yrityskuvaa –
houkuttelevampi työpaikka

On hyvä tietää, mitä omaishoitotilanteissa olevat henkilöt pitävät
hyvinä käytäntöinä työn ja omaishoitotilanteensa yhdistämisessä,
esimerkiksi ymmärtävää asennetta ja mahdollisuutta joustaviin
työkäytäntöihin.
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Työnantajan näkökulma:
Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen
Tapiolan seurakunta on ollut mukana Oma Tuki-hankkeessa, jossa on kehitetty
tukimuotoja työssäkäyville omaishoitajille. Hankkeen työntekijät osallistuivat seurakunnan
esimieskokouksiin ja kouluttivat esimiehiä omaishoitajuudesta: Mitä se tarkoittaa? Ketkä
kaikki ovat omaishoitajia? Mikä tukee työssäkäyvän omaishoitajan jaksamista?
- Työyhteisössämme omaishoitajuustilanteet ovat nousseet
keskusteluun ja ne on huomioitu aivan uudella tavalla hankkeen
myötä, kirkkoherra Päivi Linnoinen kertoo.

Uutta on ollut tietoisuus siitä, miten moni työssäkäyvä tasapainottelee
työn ja hoivavelvollisuuksien ristipaineessa. Omaishoitajia rohkaistaan
puhumaan perhetilanteestaan ja siten tunnistetaan työyhteisössä
olevat omaishoitajat. Tunnistaminen on edellytys sille, että
omaishoitajia voidaan tukea työpaikalla. Omaishoitajat eivät aina
itsekään tunnista itseään omaishoitajiksi. Kun omaishoitajat saavat
oikea-aikaista tukea, voidaan välttyä uupumiselta, sairauslomilta
ja mahdolliselta ennenaikaiselta eläköitymiseltä, mikä on myös
työnantajan etu.

Seurakunnan esimiehet tietävät nyt, miten
tärkeää omaishoitajan jaksamisen kannalta
on, jos esimiehen asenne on ymmärtävä ja
empaattinen ja hänen kanssaan voi suunnitella
joustavia työnteon tapoja.
Seurakunnassa järjestettiin oma virkistyspäivä
omaishoitajille työhyvinvointipäivänä. On
suunniteltu, että tulevaisuudessa tarjotaan
mahdollisuus käyttää koulutuspäiviä
omaishoitajille räätälöityihin koulutuksiin.

Tapiolan seurakunnan toimenpiteitä

• Esimiesten koulutus – empatian ja
ymmärryksen lisääminen
• Tiedottaminen omaishoidosta
työyhteisössä

• Rohkaistaan omaishoitajia kertomaan
tilanteestaan työpaikalla – luottamuksen
ja avoimuuden ilmapiirin luominen
• Oikea-aikaisen tuen tarjoaminen

• Omaishoitajien koulutus
Tapiolan seurakunnan tiedotuksessa
työntekijöille on nyt huomioitu paikallisen
omaishoitajayhdistyksen tarjoama toiminta,
esimerkiksi vertaistuki ja neuvonta. Usein erilaisten kunnan palvelujen hakeminen on
hankalaa, ja asiantuntijan apu lomakkeiden täyttämisessä on tärkeää.
- Henkilökunnalle menevään tiedotukseen on nyt otettu mukaan omaishoitajille
suunnatut tapahtumat ja palvelut, Päivi Linnoinen sanoo.

Koko Espoon seurakuntayhtymässä on myös suunnitteilla intranettiin sijoitettava
omaishoitajuusportaali, johon tulee tietoa erilaisista omaishoitajuuteen liittyvistä aiheista.
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Työnantajan näkökulma:
Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber
Työyhteisö avainasemassa
Nykypäivänä yhä useampi työikäinen toimii läheisensä omaishoitajana tai tukena.
Hoivattava voi olla oma lapsi, puoliso tai muu läheinen, mutta entistä useammin myös iäkäs
vanhempi.
Tämä suuntaus ei ole jäänyt meiltä Elossa huomaamatta. Huomaamatta ei ole jäänyt
myöskään se, kuinka merkittävää ja samalla kuluttavaa työtä omaisen hoitaminen on ja
minkä riskin se muodostaa työssä jaksamiselle. Jotta vastuu vanhemmista tai sairaasta
läheisestä ei uuvuttaisi ja näin heikentäisi työkykyä, halusimme toimia.

Olemme käynnistäneet elolaisille
omaishoitajille toimintamallin, johon on
kuulunut valmennuksia, työaikajoustoja,
vertaistukiryhmän tapaamisia ja uuden
teknologian hyödyntämistä.
Omaishoitajan jaksamisen kannalta
tärkeintä on tilanteen tunnistaminen ja
sen tunnustaminen, että ilman järjestelyjä
omaishoitajuus voi vaikuttaa jaksamiseen
ja työssä suoriutumiseen.

Edellä mainitut järjestelyt eivät
kuitenkaan kanna, jos lähityöyhteisö ei
tue omaishoitajaa. Juuri tästä syystä pidät
käsissäsi tätä opasta. Kun työyhteisössä on
omaishoitaja – virallinen tai epävirallinen,
on jokaisen työyhteisön jäsenen
pysähdyttävä hetkeksi miettimään, miten
kollega jaksaa. Vahvin tukimuoto on oman työyhteisön tuki ja ymmärrys. Omaishoitaja
ei saa tuntea syyllisyyttä jakaessaan voimavarojaan läheistensä hoivaamiseen. Annetaan
toinen toisellemme aito mahdollisuus huolehtia läheisistämme, jos näin haluamme.
Satu Huber

Toimitusjohtaja
Työeläkevakuutusyhtiö Elo
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Omaishoitajuus Elossa

Esimiehen ja
työyhteisön tuki —
“asenteiden muutos”

Työaikajoustot
• Liukuva työaika
• Mahdollisuus
osa-aikatyöhön

Kokemusten
jakaminen ja
vertaistuki

Tekniikka
tueksi

Tiedonsaanti
(OVET-valmennus)

TYÖN JA ERI
ELÄMÄNTILANTEIDEN
YHTEENSOVITTAMINEN

Omaishoitajuusportaali
Intranetissä

Työterveyshuollon
tuki

Vuorotteluvapaa,
säästövapaa,
vuosiloman pito
osa-aikaisesti
Etätyö

Mahdollisuus
palkattomaan
poissaoloon

Työtehtävien
järjestelyt

TIETO
• Omaishoitajuusvalmennukset
• Intranetin omaishoitajaportaali

OMA
HYVINVOINTISUUNNITELMA –
ENNAKOIVA OTE
JOUSTOT

TUKI
• Esimiehen ja työyhteisön tuki −
“asenteiden muutos”
• Kokemusten jakaminen ja vertaistuki
• Työterveyshuolto
• Tekniikka tueksi − kuvapuhelin

• Liukuva työaika
• Mahdollisuus osa-aikatyöhön
• Etätyö
• Mahdollisuus palkattomaan poissaoloon
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Työnantajan näkökulma:
Kauniaisten kaupungin henkilöstöpäällikkö Päivi Hytönen
Kauniaisten kaupunki lähti mukaan työssäkäyviä omaishoitajia tukevaan Oma Tukihankkeeseen, koska kaupungin työntekijöiden työhyvinvointi koetaan tärkeäksi ja sitä
halutaan tukea ennaltaehkäisevästi.

Tiedotus oli hankkeessa tärkeää: aluksi
organisaation avainhenkilöitä koulutettiin
omaishoidosta ja omaishoitajien tukemisesta ja
järjestettiin tilaisuus omaishoitajuudesta, jossa
psykologi Tony Dunderfelt koulutti jaksamiseen ja
työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.
Henkilöstölle tehtiin kysely siitä, millaiset keinot
tukisivat parhaiten työssäkäyviä omaishoitajia,
ja hankkeen toiminta suunniteltiin tulosten
pohjalta. Hankkeen tapahtumista tiedotettiin
henkilöstölle sähköpostitse, nettisivuilla sekä
henkilöstölehdessä. Kauniaisten intranettiin
laadittiin omaishoitoportaali eli sivu, johon
oli kattavasti koottu linkkejä omaishoitajille
tärkeisiin aiheisiin, kuten kaupungin palvelut ja
omaishoitajia tukevien järjestöjen toiminta.

Kauniaisten työntekijöille järjestettiin oma Ovet-omaishoitajavalmennus, johon oli sivulla
10 kuvatun perussisällön lisäksi lisätty erilaisten jaksamista tukevien menetelmien
esittelyjä. Osallistujat pääsivät kokeilemaan joogaa, taideterapiaa ja mindfulnessmenetelmää.
– Keskeistä oli tarjota osallistujille erilaisia keinoja, joilla voidaan tukea jaksamista
kuormittavassa elämäntilanteessa, Päivi Hytönen kertoo.

Valmennuksen päätyttyä ryhmä jatkoi nimellä hyvinvointiryhmä: tapaamisissa sekä
kuultiin asiantuntijoita erilaisista aiheista että saatiin vertaistukea muilta ryhmäläisiltä.
Yksi vertaisryhmätapaaminen toteutettiin ulkoiluretken muodossa, ja kokeilua pidettiin
onnistuneena.

Tärkeää on, että omaishoitotilanteessa olevat työntekijät löytävät itselleen sopivia tapoja
rentoutua ja ylläpitää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.

– Tilannetta tai hoidettavaa ei usein voi muuttaa, mutta omiin kokemuksiinsa asioista
voi vaikuttaa esimerkiksi meditaation kautta. Omaishoitajat, kuten kaikki ihmiset,
tarvitsevat ihmisenä olemisen taitoa, keinoja lievittää stressiä ja tukea jaksamista,
Päivi Hytönen sanoo.
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Omaishoitajan oma terveys ja hyvinvointi ovat edellytys sille, että hän voi antaa hoivaa
läheiselleen. Kauniaisten kaupungin työntekijöiden työterveyshuollosta huolehtii
lääkäriasema Aava, jossa on hankkeen myötä erityisesti panostettu omaishoitotilanteiden
tunnistamiseen ja tuen tarjoamiseen omaishoitajille. Tarvittaessa työpsykologin kanssa
voi pohtia jaksamisen keinoja, ja työterveyshuollosta ohjataan myös ottamaan yhteyttä
paikalliseen omaishoitajayhdistykseen, josta saa neuvontaa esimerkiksi kaupungin
palvelujen hakemiseen.

Kauniaisten kaupungin toimenpiteitä
• Tiedottaminen omaishoidosta työyhteisössä

• Omaishoitajavalmennus ja vertaistukiryhmä työyhteisössä
• Omaishoitajien tukeminen työterveyshuollossa
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Neuvoja lähiesimiehille
Lähiesimiehet ja työyhteisö työssäkäyvän omaishoitajan tukena
Monissa tutkimuksissa on havaittu, että lähiesimiehen suhtautuminen omaishoitajaan on
ratkaisevan tärkeää työssäkäyvän omaishoitajan jaksamisen kannalta (Bernard & Phillips,
2007).

Ensinnäkin tärkeää on vuorovaikutuksen tapa: välittyykö esimiehestä empatia ja ymmärrys
omaishoitajan tilannetta kohtaan? Voiko esimiehen kanssa keskustella omaishoitotilanteen
haasteista? Esimiehen suhtautuminen saattaa vaikuttaa myös työtovereiden asenteisiin ja
yleiseen ilmapiiriin työpaikalla.
Organisaatio voi pyrkiä ohjaamaan esimiesten toimintaa erilaisten koulutusten ja
ohjeistusten avulla sekä ylemmän johdon oman toiminnan antaman mallin kautta.
Organisaatiolle tulee lain mukaan laatia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jos
työntekijöitä on vähintään 30. Suunnitelmassa kuvataan ne toimenpiteet, jotka edistävät
työntekijöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Suunnitelmaan on hyvä kuvata, miten työn
ja muun elämän yhteensovittamista tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa, niin pienten
lasten vanhempana kuin ikääntyvien läheisten hoivaajana.

Hyvä käytäntö on, että omaishoitotilanteet on määritelty kehityskeskusteluissa
käsiteltäväksi teemaksi, jolloin omaishoitajat kokevat, että heillä on lupa keskustella
aiheesta. Myös kollegoiden suhtautumisella omaishoitajaan on merkitystä. Tiedottaminen
omaishoitoasioista voi vaikuttaa asenteisiin työpaikalla. Lisäksi kaikkien saatavilla olevat
yhteiset ohjeet joustojen ja vapaiden myöntämisen periaatteista voivat ennaltaehkäistä
ongelmia.
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Hyvin tärkeää on myös, että esimiehen kanssa voi suunnitella sellaisia työnteon
tapoja, jotka helpottavat työn ja omaishoivan yhteensovittamista.
Ensinnäkin joustava työaika helpottaa monen omaishoitajan arkea. Tällöin
työhön saapumis- ja lähtemisajat voivat vaihdella päivittäin tietyissä rajoissa.
Tavallisesti joustaviin työaikoihin yhdistyy ”työaikapankki”, jolloin kertyneitä
ylityötunteja voi pitää ns. saldovapaina.

Omaishoitajat tekevät usein myös osa-aikatyötä, jolloin työaika on tietty
prosenttiosuus kokoaikatyöstä. Tavallisia käytäntöjä ovat esimerkiksi
nelipäiväinen työviikko tai päivittäinen lyhyempi työaika, esimerkiksi kuusi tuntia
päivässä.

Joissakin tehtävissä voi myös tehdä etätyötä. Silloin omaishoitaja voi
työskennellä kotona, jolloin työmatkoihin kuluva aika säästyy. Etähoivatilanteissa
voi olla avuksi, jos työtehtäviä voi tehdä vaikkapa junassa tai hoidettavan omaisen
luona.
Vuorotteluvapaan pitäminen voi olla hyvä ratkaisu silloin, kun hoivattava
tarvitsee paljon huolenpitoa ja hoivan ja työn yhteensovittaminen on vaikeaa.
Monet myös käyttävät lomapäiviä hoivaan ja silloin on tärkeää, että työnantaja
sallii lomapäivien käytön tarvittaessa myös lyhyellä varoitusajalla. Joskus saattaa
olla tarpeen ottaa palkattomia vapaapäiviä hoivatehtävistä huolehtimiseen.
Omaishoitajaa voi auttaa myös se, että hänen työtehtäviään järjestellään niin,
että työn ja hoivan yhteensovittaminen onnistuu. Monelle esimerkiksi iltatyöt tai
työmatkat ovat hankalia omaishoitotilanteen vuoksi.

Tutkimusten mukaan omaishoitajat saattavat kokea, että oman esimiehen kanssa
voi joustavasti sopia asioista ilman, että organisaation ylempiä tasoja tarvitsee
ottaa mukaan, ja he pelkäävät virallisten ohjeistusten käytännössä vähentävän
joustavuutta (Silfver-Kuhalampi, 2015; Arksey &Moree, 2008).

Toisaalta jos joustavuus riippuu esimiehestä, samankin organisaation työntekijät
voivat olla eri asemassa, mikä ei olisi oikeudenmukaista. Tämäkin näkökulma
nousi esiin suomalaisten työssäkäyvien omaishoitajien haastatteluissa (SilfverKuhalampi, 2015). Esimiehen tulisi siis toisaalta huomioida työntekijöiden
yksilölliset tilanteet, mutta olla myös tasapuolinen ja oikeudenmukainen
alaisilleen.

29

Hyviä käytäntöjä lähiesimiehille
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Rohkaise alaisiasi kertomaan omaishoitotilanteistaan.
Esimerkiksi kehityskeskusteluissa voi kysyä mahdollisista
haastavista perhetilanteista, jotka vaikuttavat työn
tekemiseen.

Empaattinen keskustelu ja kuuntelu ovat jo sinällään tueksi
omaishoitajalle.

Selvitä millaisia joustavia työkäytäntöjä (etätyö, osa-aikatyö,
työaikajoustot) organisaatiossasi voi soveltaa ja neuvottele
alaistesi kanssa heille sopivista käytännöistä. Muista olla
tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikkien alaistesi
suhteen.
Sovi alaistesi kanssa puhelinetiketistä: milloin ja missä
hoivaan liittyviä puheluita voi hoitaa. Voiko tätä varten
järjestää työpaikalle hiljaisen tilan?

Ohjaa alaisiasi tiedon ja tuen piiriin. Järjestöillä on
monenlaisia valmennuksia ja vertaistukitoimintaa. Ne
neuvovat myös kuntien tarjoamien palvelujen hakemisessa.

Ohjaa uupunut työntekijä työterveyshuoltoon, missä voidaan
laatia suunnitelma jaksamista tukevista toimenpiteistä
(esim. psykologin apu, kuntoutus).
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Työterveyshuolto omaistaan hoitavan tukena
Työterveyshuollon tavoitteena on tukea työnantajaa kehittämään työtä, työyhteisöä
ja työympäristöä henkilöstön työkykyä edistäväksi. Työterveyshuoltolain mukaan
työnantajan, työntekijän sekä työterveyshuollon tulisi yhteisvoimin edistää 1) työhön
liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä 2) työn ja työympäristön terveellisyyttä
ja turvallisuutta 3) työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri
vaiheissa sekä 4) työyhteisön toimintaa.
Omaistaan hoitavat eivät aina tule ajatelleeksi, että työterveyshuollosta voi saada
apua omaishoitotilanteen aiheuttamaan uupumiseen. Joskus työntekijät voivat
pelätä terveystietojensa päätyvän työnantajalle, vaikka työterveyshuollolla on
vaitiolovelvollisuus asiakkaiden asioista. Kauppisen ja Silfver-Kuhalammen
(2015) tutkimuksessa vain kolmasosa tutkimukseen osallistuneista työssäkäyvistä
omaishoitajista oli hakenut apua jaksamiseensa työterveyshuollosta.

Lääkäriasema Aavan malli omaishoitajien tukemiseen
Hankkeessa kehitettiin malli työssäkäyvien omaishoitajien tukemiseen yhdessä
lääkäriasema Aavan kanssa. Aavassa käytäntönä on, että kaikissa työterveyshuollon
tarkastuksissa mahdollinen omaishoito otetaan puheeksi elämäntilanteen
kartoituksen yhteydessä. Ikäkausitarkastuksien sijaan tehdään esimerkiksi
koko osaston yhtäaikaisia tarkastuksia, sillä ikäkausitarkastuksissa nuorimpien
työntekijöiden tilanne jää usein tarkastamatta, vaikka heillä saattaa hyvinkin olla
työkykyyn liittyviä ongelmia. Aavassa ei käytetä strukturoituja kyselylomakkeita, vaan
asiakkaan tilanne kartoitetaan vapaamuotoisella haastattelulla.
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Työterveyshuollon asiakkaat eivät useinkaan tunnista olevansa omaishoitotilanteessa
ja yllättyvät, kun asia otetaan puheeksi. Esite, jossa on omaishoitajaksi
tunnistautumiseen liittyvä kysymyssarja on koettu hyödylliseksi. Omaishoitotilanteita
kartoitetaan kysymällä, onko asiakkaalla joku omainen, joka tarvitsee apua ja josta
asiakas kantaa huolta. Myös sairauksiin liittyvissä käynneissä mahdollinen omaishoito
otetaan puheeksi silloin, kun stressi saattaa myötävaikuttaa sairauteen.

Jokaisen tarkastuksen yhteydessä laaditaan pienimuotoinen hyvinvointisuunnitelma,
jossa kuvataan sairauden, vamman tai uupumuksen tuleva hoito. Uupumuksen vuoksi
yhteyttä ottaneille tehdään suunnitelma kuntouttamisesta. Se voi sisältää erilaisia
työhön liittyviä järjestelyjä, jotka suunnitellaan yhteistyössä työnantajan kanssa kuten
esimerkiksi osa-aikaiseen työhön siirtyminen.
Uupumuksen vuoksi yhteyttä ottaneet ohjataan työterveyspsykologille tai
työterveyshoitajalle. Henkilökemioistakin saattaa riippua, kenen kanssa
keskusteluapu on hyödyllisintä. Omaishoitajia helpottaa usein jo se, että ulkopuolinen
taho ”antaa luvan” ajatella omaakin hyvinvointia ja vähentää auttamiseen käytettyä
aikaa. Työterveyspsykologi voi auttaa suunnittelemaan ajankäyttöä ja ylläpitämään
jaksamista.

Omaishoito on harvoin ainoa
uupumista aiheuttava tekijä, sillä
yleensä kyse on työn, perheen ja
omaishoidon yhteensovittamisen
haasteista. Usein uupunut
asiakas käy sekä hoitajalla,
lääkärillä että psykologilla.
Tällöin nämä tahot neuvottelevat
asiakkaan kuntouttamisen
keinoista. Varsinkin
etäomaishoidossa on tullut
vastaan haastavia tilanteita, sillä
sairauslomaa ei voida myöntää
omaisen hoitamista varten.
Tosin oma ahdistus, unettomuus
tai uupumus voi olla syy
sairauslomaan.

Työterveyshuollossa pyritään
selvittämään, löytyykö asiakkaan
lähipiiristä henkilöitä, jotka
voisivat auttaa omaisen hoidossa.
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Joskus esimerkiksi naapuri voi tarkistaa yksinasuvan vanhuksen voinnin ja keskiikäisten työntekijöiden lapset saattavat auttaa ikääntyvien isovanhempiensa hoidossa.
Aavassa on havaittu, että samassa taloudessa asuva hoidettava on usein kuormittavin
ja saman havaitsivat Kauppinen ja Silfver-Kuhalampi (2015) tutkittuaan työssäkäyviä
omaishoitajia. Näissä tilanteissa esimerkiksi tilapäishoidosta voi olla apua. Aavassa
ohjataan omaishoitajia ottamaan yhteyttä paikalliseen omaishoitajayhdistykseen
(Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry), josta saa apua erilaisten kunnan
palvelujen hakemiseen.

Asiakas voidaan ohjata kuntoutukseen, mikäli hänen tilanteeseensa löydetään sopiva
kuntoutuksen muoto. Saatavilla olevat kuntoutukset ovat pääasiassa Kelan järjestämiä.
Kuntoutushakemukseen tarvitaan lausunto työterveyslääkäriltä. Työnantaja on
velvoitettu antamaan vapaata kuntoutusta varten. Halutessaan työnantaja voi maksaa
palkkaa kuntoutusajalta, jolloin Kelan kuntoutusraha maksetaan työnantajalle.
Kuntoutusraha kattaa palkkakulut suurelta osin, mutta ei kokonaan.
Työpaikan ilmapiirillä on omaishoitajan jaksamiselle merkitystä. Työnantajasta ja
joskus myös työtehtävien luonteesta riippuu, voiko omaishoitaja soittaa esimerkiksi
vanhemmilleen työpäivän aikana tai voiko työaikaa lyhentää. Lain mukaan oikeus
lyhennettyyn työaikaan on vain alle kouluikäisten ja ensimmäistä tai toista
luokkaa käyvien koululaisten vanhemmilla sekä niillä, joilla on pitkäaikaissairas tai
vammainen alaikäinen lapsi. Muiden osalta asia on työnantajan päätettävissä.

Aavan työterveyshuollossa on havaittu, että lähiesimiehen asenne on ratkaiseva työn
ja omaishoidon yhteensovittamisen tukemisessa.
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Lääkäriasema Aavan hyvät käytännöt tiivistettynä:
1.
2.
3.
4.

Kaikissa työterveyshuollon tarkastuksissa (työhöntulotarkastukset,
osastokohtaiset tarkastukset) mahdollinen omaishoito otetaan
puheeksi elämäntilanteen kartoituksen yhteydessä.

Elämäntilanne kartoitetaan vapaamuotoisella haastattelulla, jolloin on
helpompi huomioida erilaiset terveyteen ja jaksamiseen vaikuttavat
tekijät, kuten omaishoitotilanne.
Työntekijän sairauteen, vammaan tai uupumukseen liittyvillä
käynneillä huomioidaan myös omaishoitotilanne.

Asiakkaalle laaditaan hyvinvointisuunnitelma, joka voi sisältää
erilaisia kuntoutumista tukevia toimenpiteitä:

• Erilaiset työhön liittyvät järjestelyt tehdään yhteistyössä
työnantajan kanssa

• Työterveyspsykologilta keskusteluapua ja neuvoja jaksamisen
tukemiseen
• Työterveyshoitaja antaa ensiavun ja laatii kartoituksen
asiakkaan elämäntilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä
• Asiakas voidaan ohjata työterveyslääkärille,
• joka antaa lääketieteellistä hoitoa

5.

• joka voi tehdä lausunnon kuntoutushakemukseen
• joka voi määrätä sairaslomaa

Aavassa autetaan asiakkaita tunnistamaan omaishoitotilanteet ja
ohjataan heidät omaishoitajajärjestön tuen piiriin, johon kuuluu
esimerkiksi neuvontaa tilapäishoidosta ja julkisista palveluista,
vertaistukiryhmätoimintaa ja valmennusta.
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Omaishoitoon liitty vä lainsäädäntö
On olemassa erilaisia omaishoitotilanteita, joita koskevat jossain määrin eri lait.

Ikääntyneiden hoitoa säätelee vanhuspalvelulaki, kun taas vammaisiin lapsiin
ja aikuisiin sovelletaan vammaispalvelulakia. Kaikkiin hoidettaviin pätee laki
omaishoidon tuesta, sosiaalihuoltolaki sekä työsopimuslaki, jossa säädetään vapaasta
perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi.

Laki omaishoidon tuesta
Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan
edun mukaisen omaishoidon toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja tukea omaishoitajan työtä.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon
ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen
henkilön avulla.
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu
• hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista,
• omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta,
• vapaasta ja

• omaishoitoa tukevista palveluista.
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Laissa määritellään tuen myöntämisedellytykset seuraavasti:
”Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:
1.

henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun
vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;

2.

hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis
vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;

3.

hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia
vaatimuksia;

4.

omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
kannalta riittävää;

5.

hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle
hoidolle sopiva; ja

6.

tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.”

Omaishoidon tuki ei ole
subjektiivinen lakisääteinen oikeus
sikäli, että kunta voi itse päättää
tuen kriteereistä ja luokista
käytettävissä olevien resurssien
puitteissa.
Työssäkäynti ei poissulje
mahdollisuutta saada omaishoidon
tukea. Lakia omaishoidon tuesta
muutettiin 1.7.2016, mistä lähtien
kaikilla omaishoitosopimuksen
tehneillä omaishoitajilla
on ollut oikeus vähintään
kahteen vuorokauteen vapaata
kalenterikuukautta kohti.

Omaishoitajilla, jotka ovat sidottuja hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin
ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, oikeus vapaaseen on jatkossakin
vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Kunta ja omaishoitaja voivat
sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena
jaksona.
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Laissa on uusi pykälä omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Pykälässä
säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää tarvittaessa omaishoitajalle
• valmennusta

• hoitotehtävää tukevaa koulutusta

• hyvinvointi- ja terveystarkastuksia

• omaa hyvinvointia tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Työsopimuslaki
Työsopimuslaissa on kaksi pykälää, jotka koskevat omaishoitotilanteita. Ensinnäkin,
työntekijällä on oikeus poissaoloon pakottavista perhesyistä.
7 § ”Poissaolo pakottavista perhesyistä”:

”Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön
läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai
onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi.
Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolostaan ja sen syystä niin pian
kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava
selvitys poissaolonsa perusteesta.”
Tämä lainkohta pätee vain osaan omaishoitotilanteista, koska usein ei ole kyse
äkillisistä, vaan vähitellen kehittyvistä tilanteista. Vuonna 2011 työsopimuslakiin
lisättiinkin säännös 7a § ”Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi”.
Lakiteksti kuuluu seuraavasti:
”Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle
läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään
työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja
työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä.
Työhön paluusta kesken sovitun vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän
kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää
vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön
paluuta.
Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen
keskeyttämisen perusteesta.”
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Kauppinen ja Silfver-Kuhalampi (2015) havaitsivat tutkimuksessaan, että
työssäkäyvillä omaishoitajilla oli usein käytössä erilaisia hoivan ja työn
yhteensovittamista helpottavia käytäntöjä, kuten liukuva työaika, työaikapankki,
etätyö ja lomapäivien siirto.
Näistä asioista säädetään työaikalaissa ja vuosilomalaissa. Joustavat
käytännöt eivät kuitenkaan ole työntekijän oikeus, vaan lain mukaan niistä
on neuvoteltava työnantajan kanssa, jolloin työnantaja voi kieltäytyä näistä
järjestelyistä.

Poikkeus on osittainen hoitovapaa, joka on lakisääteinen oikeus. Osittaisella
hoitovapaalla työaikaa lyhennetään siten, että se on enintään 80 prosenttia
täydestä työajasta. Osittaista hoitovapaata saa kaikista lapsista siihen asti, kun
lapsen toinen kouluvuosi päättyy, ja vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten
kohdalla oikeus jatkuu täysi-ikäisyyteen saakka.
Laki kuuluu seuraavasti:

”Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai
pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen
saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta.”

Kelan korvauksen osittaisesta hoitovapaasta saa kuitenkin vain 1-3-vuotiaista ja
ensimmäistä tai toista luokkaa käyvistä koululaisista (kolmasluokkalaisista silloin,
jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä). Korvausta voi hakea Kelan
verkkopalvelussa tai paperilomakkeella. Korvaus on melko pieni (esimerkiksi
vuonna 2017 koululaisista 96,89e/kk), joten se ei korvaa ansionmenetystä.
Yhteenvetona voi sanoa, että joustavat työjärjestelyt ovat suurelta osin
työnantajan kanssa sovittavia, eikä laki sinällään takaa oikeutta niihin, jos
hoidettava henkilö on täysi-ikäinen.

Vanhuspalvelulaki
Silloin kun omaishoidettava on iäkäs, hänen sosiaali- ja terveyspalveluidensa
järjestämisestä säädetään laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Laki on varsin yleisluonteinen, eikä
se määrittele yksityiskohtaisesti, millaisiin palveluihin missäkin tilanteessa olisi
oikeus. Yleiset periaatteet palvelujen järjestämisen suhteen ovat seuraavat:
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13 § Palvelutarpeisiin vastaamisen yleiset periaatteet:
”Kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja
terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja
riittäviä.
Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia,
terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Muun
palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti
kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.”
Myös omaishoidon tuen piirissä oleville iäkkäille henkilöille tulee tehdä
palvelusuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat omaishoitoa tukevat sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Laissa asia kuvataan seuraavasti:

”Palvelusuunnitelmassa on määriteltävä
iäkkään henkilön toimintakykyä
koskevan arvion perusteella, millainen
sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen kokonaisuus tarvitaan
hänen hyvinvointinsa, terveytensä,
toimintakykynsä ja itsenäisen
suoriutumisensa tukemiseksi sekä
hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi.
Iäkkään henkilön ja tarvittaessa
hänen omaisensa, läheisensä tai
hänelle määrätyn edunvalvojan
kanssa on neuvoteltava vaihtoehdoista
kokonaisuuden muodostamiseksi.
Iäkkään henkilön näkemykset
vaihtoehdoista on kirjattava
suunnitelmaan.
Palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin,
kun iäkkään henkilön toimintakyvyssä tapahtuu hänen palveluntarpeeseensa
vaikuttavia olennaisia muutoksia.”
Omaistaan hoitavan kannattaa miettiä huolellisesti ennen neuvottelua, millaisia
palveluja hoivan tueksi tarvittaisiin, sillä palvelusuunnitelma on keskeinen
palveluja määrittävä asiakirja.
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Vammaispalvelulaki
Vammaisten palveluista säädetään vammaispalvelulaissa. Keskeinen periaate
vammaispalvelulaissa on, että vammaisilla on oikeus mahdollisimman normaaliin
elämään ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.
8 § Vammaisille tarkoitetut palvelut

”Vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta
sekä muita tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Näitä
palveluja voidaan antaa myös vammaisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä
huolehtivalle taikka muutoin läheiselle henkilölle.
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut
niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä
palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä
tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla
ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen
avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida
turvata avohuollon toimenpitein.”
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Apua lakiasioihin
Omaistaan hoitavien kannattaa muistaa, että apua lakiasioihin on
saatavilla. Lakineuvontaa saa Omaishoitajat ja läheiset- liitosta ja liiton
paikallisyhdistyksistä.

Kaikissa kunnissa on sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on opastaa sosiaalihuollon
asiakkaita palvelujen hakemisessa ja mahdollisissa ristiriitatilanteissa. Toiseksi
apua saa julkisista oikeusaputoimistoista. Hallinto-oikeuteen valittaessa on myös
mahdollista saada maksuton oikeudenkäynti.

Omaishoitajuuteen liittyvät lait
• Laki omaishoidon tuesta kuvaa omaishoitosopimuksen
laatimisen periaatteet ja omaishoitajille tarjottavat vapaat
ja tukipalvelut.

• Työsopimuslaki sisältää kirjaukset palkattomasta vapaasta
sekä äkillisissä perheen kriiseissä että pidempää omaisen
hoitoa varten.
• Ikääntyneen hoidettavan palveluista säädetään
vanhuspalvelulaissa.
• Vammaisen hoidettavan kohdalla sovelletaan
vammaispalvelulakia.

• Omaishoitajille on tarjolla maksutonta oikeusapua
kiistatilanteisiin.
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L isät ietoa
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja läheiset ry:
www.eska.auttaa.fi
Omaishoitajat ja läheiset -liitto:
www.omaishoitajat.fi
Tutkimus työssäkäyvistä omaishoitajista
https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=113281#materials
Ajantasainen lainsäädäntö, ennakkotapaukset ja hallituksen esitykset:
http://www.finlex.fi/fi/
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