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1 Johdanto 

 

 

Omaishoito ja omaishoitajuus eivät ole uusia hoitomuotoja, vaan se on muuttunut 

ja sitä on kehitetty yli 20 vuoden ajan. Vielä 1970-luvulla omaisilla oli lakisäätei-

nen, huoltoapulain säännöksiin perustuva hoitovelvoite, johon kuului lasten vel-

vollisuus huolehtia omista vanhemmistaan ja isovanhemmistaan, sekä aviopuo-

lisoiden keskinäinen huolehtimisvelvollisuus. 1980-luvulla kotihoidon tukeminen 

tuli osaksi suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tällöin sosiaalihuoltoasetukseen sisäl-

lytettiin pitkäaikaissairaiden, vanhusten sekä vammaisten kotihoidon tuki. Tämä 

määriteltiin yhdeksi kotipalvelun muodoksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 

13–14.) 

 

1990-luvulla tuli voimaan asetus omaishoidon tuesta, lyhytaikaisen omaishoidon 

tuen mahdollisuuksia selvitettiin, ja lisäksi omaishoitajien lakisääteinen vapaa si-

sällytettiin sosiaalihuoltolakiin. 2000-luvulla omaishoitajien vapaan määrä lisättiin 

yhdestä vuorokaudesta kahteen vuorokauteen kuukaudessa. Vuonna 2002 sää-

dettiin omaishoitajalle otettavasta tapaturmavakuutuksesta. Vuonna 2004 Elli 

Aaltonen asetettiin uudistamaan omaishoitoa ja samana vuonna säädettiin enim-

mäismaksu omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisiin hoidettavan palkkioihin. 

Nykyinen omaishoidon tuen laki (937/2005) tuli voimaan vuoden 2006 alussa. 

Seuraavana vuonna lakisääteistä omaishoidon vapaan määrää lisättiin kolmeen 

vuorokauteen kuukaudessa. Omaishoitajan vapaan ja muun tilapäisen poissa-

olon aikaisesta sijaishoidosta lisättiin lakiin säännökset vuonna 2011. 

(8.4.2011/318). (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 13–14.)  

 

Uusimmat muutokset omaishoitoon on tehty vuonna 2016, jolloin laajennettiin 

omaishoitajan lakisääteistä vapaata koskemaan kaikkia omaishoitosopimuksen 

tehneitä omaishoitajia. Lisäksi omaishoitajat pääsevät nyt halutessaan hyvin-

vointi- ja terveystarkastuksiin. Omaishoitajan koulutus ja valmennus otettiin käyt-

töön vuoden 2018 alussa, omaishoitolain siirtymäsäännöksen mukaan. Näillä 

muutoksilla halutaan tukea omaishoitajien jaksamista. (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2016, 1–2.) 
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Väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä hoidon ja huolenpidon tarpeen lisääntymi-

nen aiheuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntää. Vuosittain yhä 

suurempi määrä ihmisiä sairastuu muistisairauksiin ja toimintakykyä rajoittaviin 

sairauksiin. Lisäksi mielenterveys- ja päihdeongelmat, perherakenteiden muutok-

set ja sukulaissuhteiden löyhentyminen aiheuttavat paineita palvelujärjestelmälle. 

Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, ja työvoiman lisätarve hoitoalalla on ilmei-

nen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 13.) Hallitukset koko Euroopassa uu-

distavat terveydenhuoltojärjestelmiään pitääkseen ne edullisina ja kestävinä. Li-

säksi omaishoidon parantaminen vaatii lainsäädännön ja rahoituksen 

uudistamista. (Verbakel 2017; Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 13.) 

 

Valtiot ja kunnat ovat vähentäneet pitkäaikaishoidon rahoitusta, ja yhä enemmän 

epäviralliset hoitajat korvaavat pitkäaikaishoidon kustannuksia hoitamalla omai-

siaan kotona epävirallisesti. Ellen Verbakel, Radboudin yliopistosta Hollannista 

teki tutkimuksen epävirallisesta omaishoidosta ja kuinka paljon sitä Euroopassa 

käytetään. Tutkimuksessa kävi ilmi, että epävirallista omaishoitoa suositaan niin 

Suomessa kuin muuallakin Euroopassa; keskimäärin 34 prosenttia tämän tutki-

muksen maissa olevasta väestöstä tarjosi epävirallista hoitoa. Pohjoismaissa ha-

vaittiin olevan eniten epävirallisia hoitajia ja vähiten virallisia omaishoitajia. (Ver-

bakel 2017.) 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on antaa lisätietoa omaishoi-

tajuudesta sitä tarvitseville. Opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa esite omaishoi-

tajuudesta omaistaan tai läheistään hoitavalle Siun soten alueella. Toimeksian-

tajana opinnäytetyölle on AVOT -hanke, joka toteuttaa sosiaali- ja 

terveysministeriön kärkihanketta: kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahviste-

taan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O).  Esitettä voidaan käyttää ensitietona ko-

tona omaistaan hoitavalle, hoidettavalle ja heidän läheisilleen. Lisäksi esite toimii 

myös apuna terveyden- ja sosiaalialan ammattilaisille ja alan opiskelijoille.  
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2 Omaishoito 

 

 

Omaishoito on elämäntilanne, jossa sovitetaan erilaiset tilanteet sairauden ja 

vammaisuuden auttamiseksi ja tukemiseksi. Omaishoitotilanteessa koko omais-

hoitotilanteessa oleva perhe tarvitsee tukea. Tilanteeseen liittyy aina suuri elä-

mänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. 

Omaishoito koskettaa ja vaikuttaa kaikkien läheisten ja perheenjäsenten elämää. 

Omaishoitotilanne mielletään yleisesti ikäihmisten hoitamiseksi, mutta monet hoi-

dettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä. Omaishoito kehittyy hitaasti hoidetta-

van avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, 

sairauden, onnettomuuden tai erityistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevan lapsen 

syntymän vuoksi. (Omaishoitajaliitto 2018a.) 

 

Yleiskäsitteellisesti omaishoito on monessa Euroopan maassa ymmärretty hoi-

vaksi ja/tai hoidoksi, joka kohdistuu lapsiin, vanhuksiin tai vammaisiin. Näissä ta-

pauksissa tuen, hoivan ja/tai hoidon antajana on epävirallinen taho, yleensä 

omainen, läheinen tai tuttava. Tällainen palvelu voi olla maksullista tai maksu-

tonta hoidettavalle itselleen ja omaishoitajalle yleensä palkalla, palkkiolla, kor-

vauksella tai ilman niitä tapahtuvaa työtä. Täten koko Euroopassa omaishoidosta 

on tullut merkittävä sosiaalipoliittinen kysymys, väestö ikääntyy ja tarvitsee enem-

män palveluja ja hoivaa. Tällainen hoiva ja huolenpito ei kuitenkaan voi tapahtua 

vain laajentamalla pelkästään julkisia palveluja tai siirtämällä kasvava hoidon-

tarve palveluyritysten vastuulle. Avo- ja tukipalveluiden antamista kotiin koroste-

taan nykyään ensisijaisena palvelumuotona ja omaishoitajuuden avulla omaisis-

taan huolehtivat läheiset liitetään osaksi julkista palvelujärjestelmää. (Aaltonen 

2005, 432.) 

 

Etäomaishoito on vielä osin tuntematon omaishoitajuuden muoto, joten sillä ei 

ole vielä virallista määritelmää, mutta etäomaishoito vaatii samalla tavalla jatku-

vaa sitoutumista kuin lähellä tapahtuva omaishoito. Usein etäomaishoito on sekä 

taloudellisesti että henkisesti raskasta, koska omainen tai läheinen asuu usein 

toisella paikkakunnalla ja matkustaa viikonloppuisin auttamaan läheistään. 

(Omaishoitajaliitto 2018a; Hyvärinen, Nybacka & Saastamoinen 2013, 5.) 
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2.1 Kuka on omaishoitaja 

 

 

Omaishoitaja on henkilö, joka hoitaa vanhusta, vammaista tai sairasta läheistään 

tai perheenjäsentään, joka vammaisuudesta, sairaudesta tai muusta erityisestä 

hoivan ja/tai hoidon tarpeesta johtuen ei selviydy päivittäisestä arjesta ilman 

apua. Lain mukaan omaishoitaja on henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuk-

sen kunnan kanssa. Omaishoitajana olemista ei voi kuitenkaan määritellä aino-

astaan lain perusteella. (Omaishoitajaliitto ry 2018a.) 

 

Tämänhetkisen arvion mukaan Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka auttavat 

omaisiaan ja tuttaviaan säännöllisesti. Näistä 350 000 on omaishoitotilanteita, 

joista 60 000 sitovia ja vaativia ja vain hieman yli 44 000 läheistä tai omaista saa 

omaishoidon tukea (kuvio 1). Omaishoitajien ja omaishoidettavien ryhmä on Suo-

messa varsin heterogeeninen. Omaishoitajissa on omaishoito-sopimuksen teh-

neitä tai ilman sitä toimivia, eläkkeellä olevia, päivätyössä olevia, opiskelijoita tai 

työttömiä, sekä iäkkäitä, keski-ikäisiä ja vielä nuoria aikuisia. Omaishoidettava 

voi olla puoliso, vanhempi, lapsi tai joku muu omainen tai läheinen. (Shemeikka, 

Buchert, Pitkänen, Pehkonen-Elmi & Kettunen 2017, 8; Omaishoitajaliitto 2018a.) 

 

Kuvio 1. Omaishoito Suomessa (Omaishoitajaliitto 2018a). 
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2.2 Omaishoidon lainsäädäntö 

 

 

Suomessa omaishoidon lainsäädännön valmisteluista sekä yleisestä ohjauk-

sesta ja kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Omaishoitoa ohjaa 

useampi laki, joista alla ovat keskeisimmät.  

 

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) 

Tämän lain tarkoitus on edistää omaishoidettavan edun mukaisen hoidon toteut-

tamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä omaishoi-

tajan työn tukeminen ja hoidon jatkuvuus.  

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (980/2012) 

Tämän lain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, itse-

näistä toimintakykyä ja suoriutumista sekä parantaa ikääntyvien mahdollisuutta 

osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa pal-

veluiden kehittämiseen.  

 

Lisäksi lain tarkoitus on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laaduk-

kaita sosiaali- ja terveyspalveluja, ohjausta muihin tarjolla oleviin palveluihin, yk-

silöllisten tarpeiden mukaisesti ja riittävän ajoissa sekä vahvistaa iäkkään henki-

lön mahdollisuutta vaikuttaa hänen sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja 

toteuttamistapaan ja osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.  

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

Tämän lain tarkoitus on edistää asiakassuhteen luottamusta ja asiakaslähtöi-

syyttä sekä mahdollistaa asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosi-

aalihuollossa.  

 

Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 

Tässä laissa sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, 

sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoitus 
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on ylläpitää ja edistää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista toi-

mintakykyä ja turvallisuutta. Tämän lain säännöksiä sovelletaan sosiaalihuoltoon 

siltä osin, kun siitä ei ole lailla toisin säädetty. 

 

Laki vammaisetuuksista (570/2007) 

Tämän lain tarkoitus on tukea Suomessa pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen 

henkilön selviytymistä arjessa sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kotona 

asumista, kuntoutusta ja hoitoa. 

 

 

2.3 Omaishoidon tuki 

 

Kunnat ovat velvollisia järjestämään vanhusten, vammaisten ja sairaiden hoidon 

ja huolenpidon asukkailleen. Kunnan velvollisuus taata hoiva perustuu jo perus-

tuslain (731/1999) 19.1 §: ään, joka takaa jokaiselle, ”joka ei kykene hankkimaan 

ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa” oikeuden ”välttämättömään toimeen-

tuloon ja huolenpitoon”. Tämän tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen elämän 

edellytysten vähimmäistaso, ja tämä koskee kaikkia ja on ehdoton. Tällaista hy-

vää kohtelua edellyttävät myös monet kansainväliset sopimukset ja suositukset. 

(Kalliomaa-Puha 2014, 21.) 

 

Juridisesti kunnan asukkaat saavat siis perusteet vaatimuksilleen hoivasta, mutta 

kunnille on kuitenkin jätetty melko ”vapaat kädet” valita, miten hoito ja hoiva kun-

nassa järjestetään. Hoidon ja hoivan tarvitsijat eivät voi vaatia jotain tiettyä hoito-

muotoa, jos heidän tarpeensa voidaan täyttää jollakin muulla, kunnan osoitta-

malla riittävän tasokkaalla hoidolla. Näin ollen oikeutta juuri omaishoidon tukeen 

ei ole. (Kalliomaa-Puha 2014, 21.) 

 

Vuonna 2016 omaishoitolakiin tulleiden muutosten tarkoituksena on ensisijaisesti 

tukea omaishoitajien jaksamista ja kehittää omaishoitajien vapaa- ja sijaishoito-

järjestelmää. Lisäksi omaishoitosopimuksen kunnan kanssa tehneiden omaishoi-

tajien jaksamista tuetaan muun muassa omaishoitajien koulutuksella ja valmen-

nuksella sekä lisäämällä omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. 

(Omaishoitajaliitto ry 2018b.) 
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Omaishoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä hoitajalle annettava hoi-

topalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut ovat kokonaisuus omaishoidon 

tuesta. Tämä on kuntien harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää 

sitä varten vuosittain varaamiensa määrärahojen rajoissa. (Omaishoitajaliitto ry 

2018b.) 

 

Omaishoidon tukea voi saada, jos hoidettava tarvitsee sellaista hoitoa tai huolen-

pitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona ja siihen löytyy sopiva hoi-

taja. Suomessa arvioidaan olevan tällaisia hoidettavia 300 000 ja omaishoidon 

tukea saa vain 44 000 hoitajaa. Kuinka sitten erotellaan omaishoidontukeen oi-

keutetut? (Kalliomaa-Puha 2014, 23.) 

 

Omaishoidon tuen lain 2005/937 3. §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon 

tukea, jos 

 

1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan-

laisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa; 

2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vas-

taamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla; 

3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuk-

sia; 

4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

luiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kan-

nalta riittävää; 

5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle 

hoidolle sopiva; ja 

6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 

 

Lisäksi omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välille omaishoito-

sopimus, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitosopimuksen tu-

lee sisältää seuraavat asiat:  

 

• hoitopalkkion määrä ja maksutapa, 

• omaishoitajan oikeudesta vapaapäiviin ja niiden järjestämiseen, 

• määräaikaisen sopimuksen kesto, 

• hoitopalkkion maksamisesta, jos hoito keskeytyy hoidettavasta johtuvasta 

muusta kuin terveydellisestä syystä tai hoitajasta johtuvasta syystä. 

 (Omaishoitajaliitto 2018b.) 
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Lisäksi omaishoitosopimukseen liitetään aina hoito- ja palvelusuunnitelma. 

Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan, eikä hoidettavaan, vaan hänellä on 

kunnan kanssa toimeksiantosopimus, joka on voimassa toistaiseksi. Ainoastaan 

erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena sopimuksena. Sopi-

musta tarkistetaan tarvittaessa. (Omaishoitajaliitto 2018b.) 

 

Omaishoidon tuki myönnetään omaishoitoa tukevina palveluina ja hoitopalk-

kiona, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoitopalkkion suuruus 

ja taso määräytyvät hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan ja sitä tarkaste-

taan vuosittain. Hoitopalkkioluokkia on Siun soten alueella viisi, joista alla tiivis-

telmä. (Siun sote 2018a, 7.) 

 

1. Hoitopalkkioluokka (392,55 € /kk, lakisääteinen alaraja) 

 

Hoidettava tarvitsee lähes jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa ja/tai valvontaa päivittäi-

sissä toiminnoissa ympärivuorokautisesti. Näitä ovat muun muassa peseytymi-

nen, pukeutuminen, ruokailu ja lääkehuolto. Hoidettavan voi jättää yksin ainoas-

taan 1–2 tunniksi. Hoidettavalla ei voi olla käytössä runsaasti muita palveluja. Yli 

65-vuotiailla RaVa tasolla 2,5 – 3,0 ja/tai MMSE 12 – 17. Alle 65-vuotiailla käyte-

tään toimintakykykartoitusta, jonka tuloksen tulee olla suurimmaksi osaksi autet-

tava. Muistisairautta arvioitaessa merkittävät tekijät ovat muistisairauden taso 

sekä toimintakyky. (Siun sote 2018a, 7.) 

 

Alle 18–vuotiaiden kohdalla arvioinnissa kiinnitetään huomiota päivittäisten toi-

mintojen lisäksi, liikuntakykyyn, kommunikaatioon, valvontaan ja erityisen vaati-

vien hoitotoimenpiteiden tarpeisiin. Tuki kohdennetaan pitkäaikaissairaan ja/tai 

vaikeasti vammaisen lapsen hoitoon. Yleisesti lapsella tulee olla vaikea liikunta-

kyvyn ongelma, vaikea kommunikaatio-ongelma tai lapsi tarvitsee erityisen vaa-

tivia hoitotoimenpiteitä. (Siun sote 2018a, 8.) 
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2. Hoitopalkkioluokka (577,81 €/kk) 

 

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa ja/tai valvontaa henkilökohtai-

sissa päivittäisissä toiminnoissa ympärivuorokautisesti. Näitä ovat mm. hoidetta-

van avustaminen tai ohjaaminen wc:ssä, pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu 

ja lääkehuolto. Hoidettavaa ei voi jättää ollenkaan yksin kotiin. Hoidettavalla ei 

voi olla muita palveluja runsaasti. Yli 65 – vuotiailla RaVa 3,0 – 3,49 ja/tai MMSE 

12-17. Alle 65 – vuotiailla käytetään toimintakykykartoitusta. (Siun sote 2018a, 

8.) 

 

3. Hoitopalkkioluokka (785,14 € /kk) 

 

Hoidettava on vuodepotilas, vaikea-asteisesti muistamaton tai hänellä on jokin 

muu vaikea-asteinen toimintakyvyn alentuma. Hän tarvitsee jatkuvaa runsasta 

apua päivittäisissä toiminnoissa sekä ympärivuorokautista hoivaa. Hoitotyö on 

hoitajalle kokopäiväistä, erittäin raskasta, eikä hoidettavaa voi jättää yksin. Käy-

tössä ei ole muita palveluja merkittävästi. Tämän palkkioluokan vaihtoehtona on 

ympärivuorokautinen hoitopaikka. Alle 65–vuotiaiden kohdalla arvioinnissa käy-

tetään toimintakykykartoitusta. Yli 65–vuotiailla RaVa vähintään 3,50 ja/tai MMSE 

0 – 11. Muistisairautta arvioitaessa ikä ei ole rajoittava tekijä.  (Siun sote 2018a, 

8.) 

 

Tämä maksuluokka on käytössä myös esimerkiksi hoidollisesti raskaan siirtymä-

vaiheen tai saattohoidon aikana, kun hoitaja on estynyt lyhytaikaisesti tekemään 

työtään tai päätoimista opiskeluaan ja hän jää hoitamaan läheistään tai omais-

taan. Tällöin kyse on lyhytaikaisesta hoidosta tai huolenpidosta, jonka kesto mää-

räytyy yksilöllisesti, mutta on enintään puoli vuotta. Palkkion edellytyksenä on, 

että hoitaja joutuu hoidon takia jäämään pois ansiotyöstä, eikä hän saa muuta 

korvausta menetetyistä ansiotuloista. Omaishoitajan ollessa eläkeläinen käyte-

tään tätä maksuluokkaa.  (Siun sote 2018a, 9.) 
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4. Erityismaksuluokka (1471,02 € /kk) 

 

Tätä maksuluokkaa käytetään tapauksissa, joissa hoitaja jää hoitamaan tehoste-

tun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa olevaa omaistaan tai läheistään. 

Tämän maksuluokan edellytyksenä on, että hoitaja joutuu hoidon takia jäämään 

pois ansiotyöstä, eikä hän saa muuta korvausta ansiotulojen menetyksestä, hoi-

taja on alle 65–vuotias, hoidettavan avuntarve kuuluu luokkaan 3. Lisäksi ky-

seessä voi olla edellä mainittujen lisäksi saattohoito tai muu hoidollisesti raskas 

siirtymävaihe. (Siun sote 2018a, 9.) 

 

5. Tukihenkilökorvaus (puolet lakisääteisestä omaishoidon tuen alarajasta 

(196,27 €/kk), ei oikeutta vapaaseen, Siun soten oma palkkioluokka) 

 

Tämä korvaus voidaan arvion mukaan maksaa tilanteissa, joissa varsinaisen 

omaishoidon tuen kriteerit eivät täyty, mutta hoidettava tarvitsee apua päivittäin 

ja säännöllisesti kotona selviämisessä. Hoidettavan henkilön tulee täyttää koti-

hoidon myöntämisen kriteerit, ja avustavan henkilön käynti korvaa näin kotihoi-

don käyntejä. Tämä korvaus voidaan maksaa myös muulle läheiselle henkilölle 

ja sitä maksetaan muun muassa sivukylien vanhusta hoitavalle naapurille puun-

kannosta, asioinnista ynnä muusta samanlaisesta avusta. (Siun sote 2018a, 9.) 

 

Hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja maksetaan jälkikäteen hoitajan ilmoittamalle 

pankkitilille Siun sotelle soveltuvana pankkipäivänä. Hoitajan on ilmoitettava heti 

hoidon keskeytyksistä tai olosuhteissa tapahtuvissa muutoksissa hoito- ja palve-

lusuunnitelmassa määritellylle vastuuhenkilölle. (Siun sote 2018a, 7–9.)  

 

RAVA™ on ikäihmisen toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari, jolla arvioidaan 

ikäihmisen toimintakykyä ja avuntarvetta, jotta hänet voidaan hoitaa hänelle so-

pivimmassa hoitomuodossa. RAVA™–mittarin tietoa voidaan hyödyntää ikäihmi-

sen hoidossa, hoito-organisaation kehittämisessä sekä kunnan ja valtakunnan 

tasolla tehtävässä päätöksenteossa. (Toimia tietokanta 2011–2014.) 

 

RAVA™ -mittarilla arvioidaan ikäihmisen näkö, kuulo, puhe, liikkuminen sisäti-

loissa, virtsaaminen, ulostaminen, ruokaileminen, lääkehuollon toteuttaminen, 
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pukeutuminen, peseytyminen, muisti ja orientaatio, mieliala ja käyttäytyminen 

(taulukko 1.). Mittarin avulla ikäihmiselle lasketaan niin sanottu RAVA™ -indeksi 

ja RAVA™ -luokka, joita voidaan käyttää viitteellisesti, kun arvioidaan ikäihmisen 

toimintakykyä ja avuntarvetta. (Toimia tietokanta 2011–2014.) 

 

RAVA™-luokka RAVA™-indeksi Avun tarve 

RAVA™-luokka 1 1,29-1,49 Satunnainen 

RAVA™-luokka 2 1,50-1,99 Tuettu hoito 

RAVA™-luokka 3 2,00-2,49 Valvottu hoito 

RAVA™-luokka 4 2,50-2,99 Valvottu hoito 

RAVA™-luokka 5 3,00-3,49 Tehostettu hoito 

RAVA™-luokka 6 3,50-4,03 Täysin autettava 

Taulukko 1. (Toimia tietokanta 2011–2014). 

 

MMSE (Mini-Mental State Examination) on muistitesti (taulukko 2.), jossa on 30 

kysymystä orientaatiosta, muistista, päättelystä ja hahmotuksesta (Muistiliitto 

2017). MMSE -testin tulos antaa suuntaa muistisairauden vaikeusasteesta, ja se 

on osana muistisairaan ja dementiapotilaan kokonaistoimintakyvyn arvioinnissa 

(Sulkava, Vuori & Ylikoski 2017, 7). 

 

Dementia vaikeusaste Pisteet 

Mahdollinen lievä kognitiivinen hei-

kentyminen 

27 – 24  

Lievä dementia 23 – 18  

Keskivaikea dementia 17 – 12  

Vaikea dementia  alle 12  

Taulukko 2. (Sulkava yms. 2017, 7). 
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3 Omaishoitoa tukevat palvelut 

 

 

Omaishoitoa tukevina palveluina voivat olla muun muassa kotiin saatavat palve-

lut, apuvälineet, asunnon muutostyöt, hoitotarvikkeet, vuorohoito ja kuljetuspal-

velut. Lisäksi taloudellinen tuki turvaa toimeentuloa ja korvaa mahdollisia sairau-

desta tai vammasta tulevia kustannuksia. Tiedottaminen ja neuvonta sekä 

henkinen tuki ja vertaistuki ovat ehdottoman tärkeitä omaishoitajan jaksamisen ja 

hyvinvoinnin kannalta, kuten myös omaishoitajien lomat ja vapaa oikeus. Lisäksi 

hoitajille järjestettävät hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat omaishoitoa tuke-

via palveluita.  (Siun sote 2018a, 15; Omaishoitajaliitto 2018a.)  

 

 

3.1 Omaishoitajan lomat ja vapaa oikeus 

 

Vuonna 2016 tulleen lakimuutoksen seurauksena omaishoitajien vapaita laajen-

nettiin. Tällä hetkellä omaishoitajalla joka on tehnyt omaishoidontuen sopimuk-

sen, on lain mukaan oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenteri-

kuukautta kohden. Sellaiset omaishoitajat, jotka ovat vähäisin keskeytyksin tai 

yhtäjaksoisesti sidottu hoitoon tai hoivaan ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti 

päivittäin, on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. 

Omaishoitajan oikeus vapaaseen syntyy, kun omaishoidettava on ollut hoidetta-

vana vähintään 15 päivää kuukaudessa. (Omaishoitajaliitto 2018a; Siun sote 

2018a, 11.) 

 

Siun soten alueella myös ne omaishoitajat, jotka ovat saaneet jonopäätöksen, 

ovat jatkossa oikeutettuja kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Hoitajan on so-

vittava omaishoidon vastuutyöntekijän kanssa vapaiden järjestämistavasta ja 

nämä on kirjattava hoidettavan palvelusuunnitelmaan. Siihen on myös lisäksi kir-

jattava omaisen/läheisen antama hoito ja huolenpito. (Siun sote 2016.) 
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Omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestämistapoina Siun sotessa ovat palve-

luseteli, lyhytaikainen vuorohoito Siun soten omissa yksiköissä tai perhehoidossa 

sekä sijaishoito. Hoitajan vapaan aikainen hoito pyritään ensisijaisesti järjestä-

mään toivotulla tavalla, mutta ehdotonta velvollisuutta Siun sotella ei ole järjestää 

vapaan aikaista hoitoa hoidettavan ja hoitajan haluamalla tavalla. Kehitysvam-

maisten omaishoidon ympärivuorokautinen lomitus pyritään järjestämään erityis-

huollon palvelujen avulla tilapäishoitona ja/tai perhehoitona. (Siun sote 2018a, 

11–12.) 

 
 
3.2 Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset 

 

Hyvinvointi- ja terveystarkastukset omaishoitajille lisättiin omaishoitolakiin 

vuonna 2016. Tämän lisäyksen tarkoituksena on auttaa havaitsemaan hyvinvoin-

nin heikkenemistä varhaisessa vaiheessa sekä heikkenemisen syitä ja suunnit-

telemaan omaishoitajalle tarvittavia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarkastukset 

tehdään ennaltaehkäisevästi omaishoidon alkaessa ja tämän jälkeen säännölli-

sesti vuosittain ja tarvittaessa. Hyvinvointi- ja terveystarkastuksissa on tarkoitus 

luotettavilla menetelmillä selvittää omaishoitajan hyvinvoinnin, terveydentilan ja 

toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää terveydenti-

laa ja antaa mahdollista neuvontaa. Nämä tarkastukset ovat maksuttomia sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain perusteella. (Omaishoi-

tajaliitto 2018a; Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 3.) 

 

Siun soten alueella on vastuuhenkilöt, jotka vastaavat hyvinvointi- ja terveystar-

kastusten toteuttamisesta. Tarkastukset voidaan toteuttaa terveysaseman vas-

taanotolla, ikäneuvolassa tai tarvittaessa myös kotikäyntinä. Omaishoitajien hy-

vinvointi- ja terveystarkastukset ovat tarkoitettu ensisijaisesti kunnan kanssa 

sopimuksen tehneille omaishoitajille. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia, ja ne ei 

välttämättä ole tarpeellisia, jos omaishoitaja on työterveyshuollon piirissä ja/tai 

kyseessä on lyhytaikainen omaishoito.  Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystar-

kastuksia tarjotaan Siun sotessa noin kahden vuoden välein tai tarpeen mukaan. 

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tukena on hyvä käyttää COPE -indeksiä. 

(Siun sote 2018a, 15; Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 
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COPE (Carers of Older People in Europe, COPE Index), suomeksi COPE -in-

deksi, on mittari, jonka avulla voidaan nopeasti arvioida henkilön kokemuksia iäk-

kään omaisen tai läheisen hoitamisesta. Mittarin avulla on myös tarkoitus tunnis-

taa, onko läheinen lisätuen tarpeessa ja tarvitseeko hän kattavampaa arviointia. 

Tämä mittari on nopea, helppokäyttöinen, omaishoitajan tilannetta kartoittava 

mittari, joka voidaan antaa omaishoitajalle myös itsenäisesti täytettäväksi. 

(TOIMIA-tietokanta 2016.) 

 

Omaishoidon tuesta säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005). 

Omaishoidon tuen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että hoitajan terveys 

ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Ikääntyneiden 

omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset perustuvat ikääntyneen väes-

tön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista an-

nettuun lakiin (980/2012). Työikäisten omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystar-

kastukset perustuvat terveydenhuoltolakiin (1326/2010). Hyvinvointi- ja 

terveystarkastukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-

suista annetun lain (734/1992) 5 §:n 1) kohdan perusteella. (Siun sote 2018a.) 

 

Siun soten alueella omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksista vastaa 

Ikäneuvola, jonka toiminta on tarkoitettu yli 65–vuotiaille kotona asuville ikäänty-

ville. Ikäneuvolan tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin, terveyden ja toiminta-

kyvyn edistäminen, sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy, varhainen tuki, 

ongelmien tunnistaminen ja terveellisten elintapojen edistäminen. (Siun sote 

2018b.) 

 

 

3.3 Omaishoitajien valmennus ja koulutus 

 

Omaishoitajan valmennusta koskeva säännös on astunut voimaan vuoden 2018 

alusta. Tässä lisäyksessä on säädetty kunnan velvollisuus järjestää omaishoita-

jan hoitotehtäviä tukevia palveluja. Samalla on säädetty myös kunnan velvolli-

suus järjestää omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta tarvittaessa. Kunnat voi-

vat tarvittaessa huolehtia valmennuksen ja koulutuksen aikaisesta sijaishoidosta. 
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Valmennuksen ja koulutuksen tavoitteena on tukea omaishoitajuutta sekä kehit-

tää omaishoitajaksi ryhtyvän henkilön valmiuksia, osaamista ja ylläpitää valmiuk-

sia omaishoitosuhteen aikana. Tavoitteena on, että lähes kaikki uudet omaishoi-

tajat valmennetaan ja koulutetaan tehtäväänsä. (Siun sote 2016; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2016, 2.) 

 

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten valmennukset täydentävät kuntien laki-

sääteistä valmennusta, ja täten omaishoito-sopimuksen tehneet omaishoitajat 

ovat tervetulleita koulutukseen, kun ovat saaneet kunnalta valmennuksen tai so-

pineet sen toteutumisesta. Ilman omaishoitosopimusta olevat omaishoitajat voi-

vat osallistua Omaishoitajayhdistyksen valmennuksiin. Ne on tarkoitettu erityi-

sesti sellaisille omaisille, joiden omaishoitotilanne on uusi. Ei siis tarvitse olla 

virallisen omaishoidontuen saaja. (Siun sote 2018a.) 

 

Siun soten alueella Ovet–omaishoitajavalmennusta on järjestetty kevään 2018 

aikana Joensuun seudun omaishoitajien sekä Lieksan seudun omaishoitajien toi-

mesta, ja projektimaisena sitä ovat järjestäneet Karelia-ammattikorkeakoulun 

Voimalan opiskelijat yhdessä Siun soten kanssa. Lisäksi Heinäveden alueen 

omaishoitajille Ovet–valmennusta järjestää Varkauden seudun omaishoitajat. 

(Joensuun Seudun Omaishoitajat ry 2018.) 

 

 

3.4 Omaishoitajien vertaistuki 

 

Välillä tuntuu, että muu maailma ei ymmärrä omaishoitajuutta, vaikka yrittää, ja 

joskus se ei edes yritä. Omaishoitajat joutuvat monesti sietämään hyvää tarkoit-

tavia, mutta ajattelemattomia neuvoja. Samassa elämäntilanteessa olevat henki-

löt yleensä ymmärtävät sanoman puolesta sanasta; kumpikin voi tietää, ettei 

asiaa voi ratkaista, mutta sen jakaminen huojentaa. (Palosaari 2014, 185.) 

 

Suuressa poikkileikkaustutkimuksessa, joka tehtiin 12:ssa Euroopan maassa, to-

dettiin, että omaishoitajien jaksaminen ja terveyden ylläpitäminen olivat suurelta 
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osin kiinni taloudellisista tukitoimista. Koulutus, valmennus, maksulliset lomat, si-

jaishoito ja neuvonta edesauttoivat omaishoitajien terveyttä ja jaksamista. (Plos 

One 2018.) 

 

Oma terveys ja vointi unohtuvat usein omaishoitajilta, mutta se olisi ehdottoman 

tärkeää jaksamisen kannalta. Henkisen väsymyksen tultua ei tulisi jäädä yksin, 

vaan tilanteesta tulisi puhua ammattihenkilön tai samassa tilanteessa olevan 

henkilön kanssa. Monet Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset eri puolilla maata 

järjestävät monipuolista toimintaa, kuten vertaisryhmiä, virkistystapahtumia ja ti-

laisuuksia. Tällaisissa tapahtumissa ja tapaamisissa omaishoitajille tarjoutuu ti-

laisuus tavata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ja jakaa kokemuksi-

aan. Lisäksi liitot järjestävät omaishoitajien jaksamisen tueksi tuettuja 

omaishoitajalomia. Omaishoitajaliiton lisäksi useat muut järjestöt ja seurakunnat 

tarjoavat omaishoitoperheille tukea, vertaisryhmiä ja virkistystapahtumia. 

(Omaishoitajaliitto 2018d.) 

 

Siun soten alueella toimivat ainakin Joensuun, Ylä-Karjalan, Keski-Karjalan, Liek-

san ja Juuan Omaiset ja Läheiset -yhdistykset. Nämä yhdistykset toimivat jäsen-

tensä edunvalvojana ja järjestävät erilaisia vertaisryhmä- ja virkistystoimintaa, te-

atteri- ja kylpyläretkiä ja maksuttomia jäsentapahtumia omaishoitajille sekä 

omaishoitoperheille. Lisäksi yhdistykset järjestävät Vertaisryhmiä, jotka ovat oh-

jattuja toiminnallisia ja/tai keskustelumahdollisuuksia tarjoavia vertaistukiryhmiä. 

Nämä ryhmät on tarkoitettu omaishoitajille ja/tai omaishoitoperheille. (Joensuun 

Seudun Omaishoitajat 2018.) 

 

OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajaliiton ja sen paikallisyhdistysten yhteinen 

omaishoitajien voimavaroja tukeva toimintamuoto. OmaisOivassa kehitetään ja 

toteutetaan erilaisia toimintamalleja, joiden avulla omaishoitajien jaksamista, hy-

vinvointia ja osaamista lisätään. (Omaishoitajaliitto 2018c.) 

 

Vertaisryhmät, joita OmaisOiva tarjoaa, ovat ohjattuja, toiminnallisia ja/tai kes-

kustelumahdollisuuksia tarjoavia vertaistukiryhmiä. Ryhmät on tarkoitettu omais-

hoitajille ja /tai omaishoitoperheille. Etäomaishoitajille on omia kohdennettuja ti-

laisuuksia. (Omaishoitajaliitto 2018c.) 
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3.5 Omaishoidon jälkeen 

 

Yleensä omaishoitosuhde on ollut tiivis ja läheinen ihmissuhde. Se kestää usein 

vuosia, jopa vuosikymmeniä. Omaishoitosuhteen päättyminen hoidettavan kuo-

lemaan tai siirtymiseen pitkäaikaishoitoon on sitoutuneelle omaishoitajalle suuri 

muutos elämään. Vaikka omaishoitajuus on raskasta, se kuitenkin koetaan myös 

sisältöä tuovana ja antoisana osana elämää. Se päättyykö omaishoitajuus äkilli-

sesti vai onko siihen kenties ollut aikaa valmistautua, vaikuttaa omaishoitajuuden 

päättymisen kokemukseen. Lisäksi vaikutusta on myös sillä, oliko päättymisen 

taustalla omaishoidettavan tilanne vai omaishoitajasta johtuva syy. Monien viime-

aikaisten tutkimusten mukaan siirtyminen omasta kodista sen ulkopuolelle hoi-

toon on yksi vaikeimmista elämänkaaren vaiheista, niin hoidettavalle kuin hoita-

jalle. (Omaishoitajaliitto 2018a.) 

 

Massachusettsin yliopistossa Darthmouthissa kaksi sairaanhoidon opiskelijaa 

teki tutkimuksen, millaisia vaikutuksia omaishoidolla on ollut omaishoidon päätty-

misen jälkeen. Tutkimuksia omaishoitajuuden haitallisista fyysisistä ja psyykki-

sistä vaikutuksista on paljon, mutta vain vähän tietoa siitä, mitä vaikutuksia on 

omaishoidon jälkeen. Kliinikot yleensä olettavat, että omaishoitajien stressi, ma-

sennus, unettomuus ja muut oireet häviävät hoidettavan kuoleman jälkeen tai 

hoidettavan jouduttua laitokseen. Tässä tutkimuksessa kuitenkin kävi ilmi, että 

hoidon päätyttyä omaishoitajat olivat enemmän masentuneita ja yksinäisiä, heillä 

oli unihäiriöitä, erilaisia terveydentilan ongelmia ja heidän täytyi opetella elämään 

uudelleen. (Corey 2018.) 

 

 

4 AVOT – Siun sote -hanke 

 

 

Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi (14 kuntaa) yhdistyivät 1.1.2017 yhdeksi 

Pohjois-Karjalan Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäksi eli Siun soteksi, 

joka hallinnoi kaikki lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Karjalassa. 

Yhdistyminen antaa hyvät edellytykset tarkastella jo olemassa olevia resursseja 
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kokonaisvaltaisesti, johtaa toimintaa sekä tuoda erityisosaamista ikäihmisten pal-

velukokonaisuuksiin. Hankkeessa ovat mukana Siun sote, Karelia-ammattikor-

keakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä järjestöjen verkosto. 

(AVOT–Siun sote 2016, 2, 5.) 

 

AVOT–hankkeen kirjaimista löytyvät hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet: Arvo-

kasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla. Tavoitteena on luoda Siun so-

ten alueelle I&O –kärkihankkeen tavoitteiden mukaisesti yhteen sovitetut ikäih-

misten palvelukokonaisuudet, joiden tarkoituksena on turvata alueen ikäihmisille 

yhdenvertaiset palvelut riippumatta kotikunnasta. Hankesuunnitelmassa olevat 

kehittämistarpeet ovat tulleet vuosina 2014 – 2016 toteutuneesta Siun soten sel-

vitys- ja toimeenpanovaiheen valmistelutyöstä, johon osallistui asukkaita ja am-

mattilaisia. Tämän lisäksi ikäihmisiä ohjaavat kansalliset suositukset ovat myös 

vaikuttaneet kehittämistarpeisiin. Palveluntarve kasvaa väestön ikääntymisestä 

johtuen. Täten toimenpiteet kytkeytyvät vahvasti ikäihmisten palvelukokonaisuu-

den sisällölliseen uudistamiseen, ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoon ja kotona 

asumisen tukimuotojen monimuotoisuuden lisäämiseen. (AVOT–Siun sote 2016, 

2, 5, 7, 21.) 

 

Palvelujen yhdenvertaistamiseen ja laadun varmistamiseen tarvitaan monitoimi-

jaista yhteistyötä ja voimavaroja. Täten uudistuneet palvelut voimaannuttavat 

sekä asiakkaita, omaisia että henkilöstöä. Uudenlaista osaamista ja osaamisen 

vahvistamista tarvitaan ikäihmisten palveluissa kaikilla sektoreilla. AVOT–

hankkeen läpileikkaavina tavoitteina ovat kotona asumisen tuki, arjen hallinnan 

ja oman elämän hallinnan vahvistuminen sekä elämän mielekkyys ja merkityksel-

lisyys. Tavoitteet pyritään saavuttamaan vahvistamalla ikäihmisten kotihoitoa ja 

kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa sekä luomalla uusia toimintamalleja. Koti-

hoidossa keskitytään palvelujen saatavuuteen 24/7 ja omais- ja perhehoidossa 

palvelujen vaihtoehtojen lisäykseen ja valinnanvapauteen. (AVOT–Siun sote 

2016, 5, 21.) 

 

AVOT–hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään strategiselta ta-

solta lähtevää yhteistyötä sekä erilaisten toimijoiden resurssien hyödyntämistä. 



23 

Konkreettisena, sekä vahvana yhteisen sitoutumisen merkkinä on 15.2.2016 sol-

mittu strateginen kumppanuussopimus Siun soten, Karelia-ammattikorkeakoulun 

ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kesken. Sopimuskumppanit ovat si-

toutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan sisällön uudistamiseen ja ke-

hittämiseen jokainen omissa organisaatioissaan. (AVOT–Siun sote 2016, 3). 

 

AVOT–hanke on kiinnittänyt erityistä huomiota tavoitteiden saavuttamiseksi 

asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Lisäksi 

järjestöt ja erilaiset asiakas- ja asukasraadit tuottavat kokemuksiaan ja näkemyk-

siään ja niiden avulla tuetaan kehittämistä. (AVOT–Siun sote 2016, 23).  

 

Siun sotella on omaishoitajille oma asiakasraati, jonka avulla saadaan omaishoi-

tajien näkemykset esille palveluiden toimivuudesta ja tarpeista. Tätä raatien tuot-

tamaa tietoa voidaan hyödyntää Siun soten toiminnan suunnitteluun, kehittämi-

seen ja arviointiin. Raadeissa on mukana kaikenikäisiä ja kaikenikäisten 

omaishoitajia ja raadit kokoontuvat säännöllisesti. (Siun sote 2017.) 

 

Omaishoitajat valitsevat raadeissa itse ne asiat, joita haluavat kehittää. Raatitoi-

mintaan voivat osallistua kaikki, jotka hoitavat omaisiaan. Omaishoitajan ei tar-

vitse olla omaishoidon tuen saaja tai kuulua mihinkään järjestöön. Pääasiana on 

halu käyttää omaa aikaa kaikkien omaishoitajien hyödyksi ja kehittää palveluja. 

Omaishoitajien raatitoimintaa ylläpidetään yhdessä Joensuun seudun omaishoi-

tajat ja läheiset ry:n, Keski-Karjalan Omaishoitajat ry:n, Lieksan seudun omais-

hoitajat ja läheiset ry:n, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n, ja Pohjois-

Karjalan Muisti ry:n kanssa. Asiakasraatitoiminta on vapaaehtoista, eikä siitä 

makseta palkkiota. Asiakasraadit ovat tärkeitä vertaistuen paikkoja omaishoita-

jille ja näin tuetaan myös omaishoitajien omaa jaksamista.  (Siun sote 2017.) 

Asiakasraatien toiveena on ollut saada Siun soten alueelle omaishoitoesite, jonka 

vuoksi sain toimeksiannon AVOT–hankkeelta. 
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5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa lisätietoa omaishoitajuudesta Siun soten 

alueelle omaishoitajille, omaishoidettaville sekä kaikille omaishoidosta kiinnostu-

neille. Opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa esite omaishoitajuudesta kaikille Siun 

soten alueella.  

 

 

6 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on yksi vaihtoehto tehdä opinnäytetyö ammattikor-

keakoulussa. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla alasta riippuen ohje, ohjeistus 

tai opastus. Se voi myös olla jonkin tapahtuman toteuttaminen, kirja, kansio, 

vihko, opas, cd-rom, portfolio, kotisivut tai näyttely. Toiminnalliseen opinnäytetyö-

hön kuuluu produktin eli tuotoksen lisäksi raportti. Raportissa käydään läpi pro-

sessia ja omaa oppimista, tuotoksessa puhutellaan käyttäjiä eli kohderyhmää.  

(Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 65.) 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää löytää tuotokselle toimeksiantaja, 

jonka avulla voi näyttää omaa osaamistaan laajemmin ja herättää työelämän kiin-

nostus ja mahdollisesti myös työllistyä. Opinnäytetyö on usein ensimmäinen itse-

näinen ja laaja opintokokonaisuus, jossa pääsee käyttämään työelämälähtöistä 

ja käytännönläheistä ongelmanratkaisua. Lisäksi opinnäytetyöaihe, jolla on toi-

meksiantaja, lisää vastuuntuntoa opinnäytetyöstä ja opettaa projektinhallintaa. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 16–17.) 

Opas, tuote tai ohjeistus ei kuitenkaan vielä riitä toiminnalliseksi opinnäytetyöksi. 

On osattava yhdistää ammatillinen teoreettinen tieto ammatilliseen käytäntöön 

lisäksi on kyettävä pohtimaan teoriaa, arvioida kriittisesti käytännön ratkaisuja ja 

tällä tavoin kehittää oman alan ammattikulttuuria. (Vilkka & Airaksinen 2003, 42.) 
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6.2 Hyvä esite 

 

Monesti ajatellaan, että suullisten ohjeiden ymmärtäminen on helpompaa kuin 

luetun ymmärtäminen. Suullisesti tietoa kuitenkin joudutaan käsittelemään sar-

jana, usein ainoastaan kertakuulemisen perusteella. Luettavaa tekstiä voi taas 

silmäillä ja nähdä siitä samanaikaisesti monia asioita. (Virtanen 2012, 27.) 

 

Hyvän tekstin kirjoittaminen on vaikeaa. Esitteen tai muun kirjoittamisen tärkein 

tekijä on se, mitä kirjoittaja miettii ennen kirjoittamisen aloittamista. Aihe, tyyli, 

aiheen rajaus, tekstilaji ja tiedonhankinta ovat kirjoittajan valintoja, jotka vaikutta-

vat tekstin lopputulokseen. Selkeä ajattelu on selkeän tekstintuottamisen lähtö-

kohta. Tekstin kirjoittaminen on kuitenkin aina luova tapahtuma, ja näin ollen sel-

keän tekstin kirjoittaminen ei perustu aina pelkkään tekniikkaan tai ohjeisiin. 

Kirjoittajan on kuitenkin otettava vastuu siitä, että lukija ymmärtää tekstin ja saa 

siitä ymmärrettävästi kaiken sen tiedon mitä tarvitsee. (Virtanen 2012, 63 – 64, 

70.) 

 

Sähköistä esitettä on helppo päivittää ja muuttaa tarpeen mukaan, joten esitteen 

on hyvä olla myös sähköisessä muodossa. Esitteestä saadun palautteen kan-

nalta ja siinä tulleen muutostarpeen johdosta on tärkeää, että esite on sähköi-

sessä muodossa. Yleensä esitteet ovat organisaatiokohtaisia ja ne talletetaan 

organisaation omaan tietojärjestelmään. (Torkkola, Heikkilä & Tiainen 2002, 60.) 

 

Hyvän tuotoksen tulee olla ymmärrettävyyden lisäksi helppolukuinen, kiinnos-

tava, hyvin jäsennelty ja sen tulee vastata kysymyksiin mitä, miksi ja miten. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 283 – 284). 

 

Siun sotella oli omaishoidosta ainoastaan A5 esite; omaishoito pähkinänkuo-

ressa, jossa oli perustietoa omaishoidon tuesta ja joitakin yhteystietoja. Tämän 

takia AVOT–hankkeen yksi monista tavoitteista oli saada hyvä esite omaishoita-

jille, omaishoidosta kiinnostuneille sekä omaishoitajien kanssa toimiville ammat-

tiryhmille.  
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6.3 Esitteen suunnittelu ja toteutus 

 

Opinnäytetyön tuotoksen kriteereihin kuuluu tuotteen käytettävyys kohderyh-

mässä ja käyttöympäristössä, asiasisällön sopivuus kohderyhmälle, tuotoksen in-

formatiivisuus, johdonmukaisuus ja selkeys. Tuotoksessa tulee käyttää kohde-

ryhmää puhuttelevaa tekstiä. Sisällön kannalta on tärkeää tarkoituksenmukainen 

kirjoitustyyli, huomioiden kohderyhmän ikä, asema sekä tietämys aiheesta. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 53, 129.) 

 

Tuotoksen suunnittelu alkoi yhteydenotolla toimeksiantajaan joulukuussa 2017. 

Aihe oli tiedossa heti, mutta se oli laaja ja rajausta piti tehdä. Tapasin toimeksi-

antajan tammikuussa 2018. Tässä palaverissa kävimme läpi aiheen rajausta ja 

esitteen sisältöä. Toimeksiantajalla oli paljon hyviä ideoita esitteen sisältöön, ja 

suurin osa niistä oli tullut asiakasraadilta eli suoraan kohdejoukolta. Esitteeseen 

toivottiin selkeää tekstiä, mitä palveluja Siun soten alueella on tarjolla ja yleisesti 

tietoa omaishoitajuudesta. Lisäksi esitteeseen toivottiin yhteystietoja. Esitteen si-

sällön määrittelemisessä on huomioitu myös opinnäytetyöni teoreettinen viiteke-

hys. 

 

Ennen esitteen toteutusta tutustuin jo tehtyihin esitteisiin ja oppaisiin. Esitteen 

lähtökohtana on saada kattava tietopaketti omaishoidosta, ja sisällön tulee olla 

helposti luettavaa, eikä esite saa olla liian laaja. Ensimmäiseen luonnostelemaan 

hahmottelin esitteeseen pelkät otsikot, jotka laitoin toimeksiantajalle kommentoi-

tavaksi. Toimeksiantajan muutoksilla pääsin esitteen suunnittelussa eteenpäin, 

ja se muodosti opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen. Sain ensimmäisen luon-

nostelman esitteestä valmiiksi maaliskuussa 2018. Tämän jälkeen huhti – touko-

kuussa 2018 tapasin toimeksiantajan ja keskustelimme esitteen pituudesta ja sen 

sisällöstä. Kevään ja kesän aikana viimeistelin esitettä toimeksiantajan ohjeiden 

mukaan. Esitteen sisällön oli oltava paikkansapitävä, koska esite lähtee jakeluun 

koko Siun soten alueelle. Vihdoin syyskuussa 2018 esitteestä tuli ensimmäinen 

versio mainostoimisto Fabrikilta. Esitteeseen tehtiin vielä pieniä korjauksia, mutta 

2.10.2018 AVOT–hankkeen loppuseminaarissa esite oli valmis.  
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Esitteen kirjaisintyylinä on Calibri, ja fontti vaihtelee koossa 10-12. Otsikot ovat 

asiasisältöä kuvaavia ja lihavoitu.  Esite painatettiin mainostoimisto Fabrikissa 

Siun soten värein. Esitteen koko on 250 mm x 210 mm.  Esitteessä on yhteensä 

16 sivua. Asiasisältönä esitteessä ovat omaishoito, omaishoitaja, etäomaishoi-

taja, omaishoidon tuki, omaishoitajan lomat ja vapaa oikeus, omaishoitoa tukevat 

palvelut, omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukset, omaishoidon valmen-

nus ja koulutus, omaishoitajan vertaistuki, omaishoidon jälkeen, järjestöt, omais-

hoidon palvelut kunnittain ja lopuksi se, mistä saa lisätietoa. Lisäksi esitteessä on 

maininta tekijästä ja että esite on osa opinnäytetyötä. 

 

(Finlex 404/1961) tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen teok-

sen on tekijänoikeus teokseen. Opinnäytetyön tekijällä on tekijänoikeudet opin-

näytetyöhön ja sen tuotokseen, mutta opinnäytetyön toimeksiantajalla ja Siun 

sotella on muutosoikeudet opinnäytetyön tuotokseen. Esitteen sisältöön on vai-

kuttanut toimeksiantajan ja koko Siun soten näkemykset siitä, millaista tietoa esit-

teessä tulee olla. 

 

 

6.4 Esitteen arviointi 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on ehdottoman tärkeä arvioida tuotos ja koko 

opinnäytetyöprosessi kattavasti ja kriittisesti. Ydinasiat arvioinnissa ovat koko 

työn idea, tavoitteet ja niiden saavuttaminen sekä tuotoksen sisältö ja ulkoasun 

toimivuus kohderyhmän näkökulmasta. Aina tuotokset eivät onnistu suunnitel-

mien mukaan tai kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin ei päästä. Tämän vuoksi on 

hyvä arvioida mahdolliset epäonnistumiset ja pohtia, mistä ne johtuivat. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 161.) 

 

Esitteestä saatu palaute on tähän mennessä ollut erittäin positiivista. Tällainen 

esite on puuttunut Siun sotelta. Toimeksiantajalta saadun palautteen (liite 2) mu-

kaan yhteistyö tekijän ja toimeksiantajan kanssa on ollut sujuvaa. Opiskelijan 

asenne työtä kohtaan on ollut kiitettävää, ja opiskelijan aiempi perehtyminen ai-

heeseen on näkynyt työskentelyssä. Esitteen sisältö on vastannut toimeksiantoa. 
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Esite on jalkautettu kaikkiin Siun soten kuntiin, ja omaishoitajilta sekä Siun soten 

omaishoidon henkilöstöltä on tullut myönteistä palautetta esitteestä.  

 

 

6.5 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyön aikana ilmeni jonkin verran ongelmia. Prosessi kyllä eteni, mutta 

turhautuminen ja ”sokeutuminen” omaan työhön sekä samanaikainen työskentely 

opintojen ohessa meinasi välillä kasvaa liian suureksi ongelmaksi ajan käytön 

suhteen. Prosessin etenemisessä minua auttoi oppimispäiväkirjan pitäminen. Se 

auttoi muistamaan prosessiin kuuluvia asioita, jotka olisivat muuten saattaneet 

unohtua.  

 

Opinnäytetyö ei edistynyt halutussa aikataulussa. Kevään kuluessa sain kyllä tie-

toperustaa hyvin tehtyä; aiemmin etsimäni ja keräämäni tiedot auttoivat paljon ja 

olin kuitenkin koko ajan pitänyt itseni hereillä. Huhtikuun alussa sain opinnäyte-

työn suunnitelman läpi ja jatkoin tietoperustan etsimistä ja kirjoittamista. Opinnäy-

tetyön ohjausryhmistä sain erittäin paljon apua prosessille ja sieltä saadut vinkit 

käytin hyödyksi prosessissa. Kesä oli kiireistä aikaa töiden parissa, mutta en kui-

tenkaan kokonaan hylännyt prosessia, vaan työstin esitettä toimeksiantajan 

kanssa. 

 

Syyskuussa sain esitteen valmiiksi, ja raportin osuus oli melkein koossa. Valmis 

esite julkaistiin lokakuussa AVOT–hankkeen loppuseminaarissa. Joulukuun 

alussa opinnäytetyöseminaarissa opinnäytetyö oli vihdoin valmis. Olen itse erit-

täin tyytyväinen esitteeseen, ja siihen että se on tarpeellinen. 
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7 Pohdinta 

 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön pohdinnassa katsotaan, onko raportissa päästy ta-

voitteisiin. Pohdintaosuudessa käydään läpi tekijän oma näkemys työstä ja mitä 

tekijä on tehnyt ja missä onnistunut. (Vilkka & Airaksinen 2003, 96.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa omaishoidon esite Siun soten alu-

eelle. Esite on tehty yhteistyössä AVOT–hankkeen kanssa, ja se on suunnattu 

Siun soten alueen omaishoitajille, omaishoidettaville sekä myös alan ammattilai-

sille helpottamaan arkea. Esitteellä voidaan edesauttaa omaishoitajien jaksa-

mista arjessa. Esitteestä löytyy paljon tietoa omaishoitajuudesta ja yhteystietoja, 

mistä voi kysyä lisätietoa. 

 

 

7.1 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Hyvä ja paha, oikea ja väärä ovat etiikan peruskysymyksiä. Hyvä tutkimus on 

tehty noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Epärehellisyyttä tulee välttää tutki-

mustyön kaikissa vaiheissa. Plagiointi eli toisen tekstin esittäminen omana on 

kiellettyä. Opetusministeriön tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut ohjeet 

tieteellisten menettelytapojen noudattamiseen. Hyvään tieteelliseen käytäntöön 

kuuluu, että tekijä noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimus-

työssä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 23–26.) Tässä opinnäytetyössä tekijä on selittänyt käytetyt 

menetelmät huolellisesti ja raportointi on tarkkaa. Eri vaiheet on tehty huolelli-

sesti, lähdeviittaukset ovat tarkkoja, ja asiasisältö on kirjoitettu omin sanoin, eikä 

tekstiä ole kopioitu suoraan lähteistä. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön kriteereitä ovat käytettävyys, informatiivisuus, sel-

keys, johdonmukaisuus ja lähdekriittisyys. Lähdekritiikki on erityisen tärkeää oh-

jeistusten, oppaiden, käsikirjojen sekä tietopakettien kohdalla. On mietittävä tark-

kaan, mistä tietoja hakee ja miten tiedon oikeellisuus ja luotettavuus voidaan 
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varmistaa. Erilaisia tietolähteitä ovat muun muassa kirjallisuus, tutkimukset, ar-

tikkelit, konsultaatiot, lait ja asetukset. (Vilkka & Airaksinen 2003, 53.) 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana pidin päiväkirjaa eri vaiheista, jotta ne olisivat sel-

keästi näkyvillä. Prosessin etenemisestä kerroin ohjaaville opettajille ja pidin 

myös toimeksiantajan ajan tasalla. Olen käyttänyt mahdollisimman tuoreita läh-

teitä ja pyrkinyt olemaan lähdekriittinen. Artikkelien käytössä olen huomioinut nii-

den julkaisupaikan ja kirjoittajan sekä onko se mahdollisesti vertaisarvioitu. Olen 

etsinyt opinnäytetyöni teoreettiseen viitekehykseen tietoa avainsanoilla monista 

luotettavista hakukoneista (Google Scholar, Cinahl, PubMed) ja ottanut sieltä läh-

teiksi luotettavia tutkimuksia. Lisäksi olen käyttänyt lähteinä luotettavaa ja ajan-

tasaista ammattikirjallisuutta, lakeja ja yhdistysten sivuja ja täten lisännyt esitteen 

luotettavuutta.  

 

Teoreettisen viitekehyksen luotettavuutta ja ajantasaisuutta lisäsivät AVOT–

hankkeen parissa työskentelevien henkilöiden kanssa pidetyt konsultaatiot ja pa-

laverit. Yhteystiedot muuttuivat jo esitteen tekemisen aikana, ja niitä jouduttiin 

usean kerran korjaamaan. Jatkossa yhteystietojen ja esitteen muokkaus on hel-

pompaa, koska esite on verkossa ja sitä voi muokata yhteystietojen tai muun tie-

don muuttuessa. Luotettavuutta lisää myös AVOT–hankkeelta saatu palaute (liite 

2). 

 

 

7.2 Opinnäytetyön tarkastelu 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on antaa lisätietoa omaishoitajuudesta sitä tarvit-

seville. Tehtävänä oli tuottaa esite omaishoitajille, omaishoidettaville, ammattilai-

sille ja kaikille omaishoitajuudesta kiinnostuneille Siun soten alueella.  

 

Opinnäytetyöprosessin alusta alkaen esite ja tietoperusta ovat kulkeneet ”käsi 

kädessä”. Toimeksiantajan kanssa on käyty yhteistyössä läpi, mitä he haluavat 

esitteeseen tulevan, ja sen pohjalta olen raportin tietoperustaa kirjoittanut. Tämän 

lisäksi olen tutustunut muihin toiminnallisiin opinnäytetöihin, missä on tehty opas 

tai esite.  
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Olen pyrkinyt tekemään esitteestä mahdollisimman selkeän, helppolukuisen ja 

miellyttävän lukea. Haasteena esitteen teossa oli rajata sen koko ja sisältö. Se ei 

saanut mennä liian laajaksi ja kuitenkin siitä täytyy löytyä olennainen tieto. Esit-

teessä on myös ajantasaista ja tutkittua tietoa, ja näin se on hyödyllinen kohde-

ryhmälle.  

 

 

7.3 Ammatillinen kasvu 

 

Tämä prosessi ei edistynyt siten, kuin olin suunnitellut. Tavoitteena oli saada 

esite ja opinnäytetyö valmiiksi jo keväällä 2018. Paikkakunnan vaihto, uusi työ ja 

”sokeutuminen” omaan opinnäytetyöhön aiheuttivat myös viivästystä prosessin 

valmiiksi saattamisessa. Tämä työ on kuitenkin ollut erittäin kasvattava prosessi. 

 

Olen saanut erinomaista kokemusta aikatauluttamisesta, tiedon hakemisesta tie-

teellisistä lähteistä ja tietokannoista, moniammatillisesta yhteistyöstä ja omasta 

itsestäni. Tutkimustyön tekeminen on vienyt aikaa, ja monet kerrat aukaisin työn, 

mutta en saanut mitään aikaan; luin vain rivejä uudelleen ja uudelleen. On kui-

tenkin hyvä huomata, että tiedonhaku onnistuu nyt paremmin ja osaan arvioida 

lähteiden laatua.  

 

 

7.4 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkokehitysmahdollisuudet 

 

Omaishoitajien määrä on lisääntynyt ja kasvaa Siun soten alueella ja koko Suo-

messa tulevaisuudessa. Internetistä löytyy tietoa, mutta kaikki eivät vielä käytä 

sitä, joten esite, jossa kaikki tarpeellinen on, säilyy. Tämän opinnäytetyön tuotos 

tulee olemaan hyödyksi omaishoitajille, omaishoidettaville, ammattilaisille ja kai-

kille omaishoidosta kiinnostuneille Siun soten alueella, koska tällaista ei ole aiem-

min ollut saatavilla. Siun sote on varsin uusi organisaatio ja AVOT–hanke on oi-

kealla linjalla tukemassa omaishoitajia asiakaslähtöisesti. Siitä ovat osoituksena 

jo pidetyt omaishoidon raadit, jotka jatkuvat tulevaisuudessa. Omaishoidon tule-
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vaisuus ja sen eteenpäin vieminen ovat kaikkien meidän ammattilaisten, omais-

hoitajien, omaishoidettavien, päättäjien sekä myös kaikkien siitä kiinnostuneiden 

asia.  

 

Esitteen palautetta saadaan tulevaisuudessa lisää, jolloin sitä voi mahdollisuuk-

sien ja tarpeiden mukaan muokata. Jatkossa olisi mielenkiintoista tietää, kuinka 

esite on toiminut Siun sotessa ja kuinka sitä voisi vielä kehittää. Lisäksi mielen-

kiitoista on nähdä, miten verkkoon tuleva materiaali täyttää odotukset. 



33 

Lähteet 

 
 

Aaltonen, E. 2005. Omaishoito ja julkinen palvelujärjestelmä. Yhteiskuntapoli-
tiikka 70:(4), 432–439. https://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/101499/054aaltonen.pdf?sequence=1. 1.12.2018. 

AVOT-Siun sote. 2016. Hankesuunnitelma 31.8.2016. Kehitetään ikäihmisten 
kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Hyvinvoinnin ja terveyden 
kärkihanke Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymä Siun sote. http://www.siunsote.fi/image/guest/Ajankoh-
taista/hankesuunnitelma_avot_310816.pdf 30.11.2018. 

Corey, K. 2018. When Caregiving Ends: The Experiences of Former Family 
Caregivers of People with Dementia. Gerontologist 58 (2), 87-96. 
https://academic.oup.com/gerontologist/article/58/2/e87/2869614. 
1.12.2018. 

Hirsjärvi, S., Remes, P.& Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 
Hyvärinen, S., Nybacka, S. & Saastamoinen, A. 2018. Opas etäomaishoivasta. 

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry. https://omaishoitajat.fi/wp-
content/uploads/2017/05/Opas-etaomaishoivasta.pdf. 1.12.2018. 

Joensuun seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. 2018. Ovet -valmennukset® pi-
detään keväällä ja syksyllä eri paikkakunnilla. https://joensuunseu-
dunomaishoitajat.fi/ovet-valmennus/. 1.12.2018. 

Kalliomaa-Puha, L. 2014. Omaishoidon oikeudelliset kehykset. Mitä laki sanoo 
omaishoidosta? Teoksessa Kaakkuriniemi, S., Kalliomaa-Puha, L., Korte, H., 

Mattila, Y., Mikkola, T., Palosaari, E. & Uusitalo M. Omaishoitajan kä-
sikirja. Tallinna: United Press Global, 21–23.  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 980/2012. 

Laki omaishoidon tuesta 937/2005. 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000. 
Laki vammaisetuuksista 570/2007. 
Muistiliitto. 2017. Muistihäiriöiden tutkimus. https://www.muistiliitto.fi/fi/muistisai-

raudet/muistihairiot-ja-sairaudet/muistihairioiden-tutki-
mus.29.11.2018. 

Omaishoitajaliitto. 2018a. Mitä on omaishoito? https://omaishoitajat.fi/omaishoi-
don-tietopaketti/mita-on-omaishoito/. 30.11.2018. 

Omaishoitajaliitto. 2018b. Omaishoidon tuki. https://omaishoitajat.fi/omaishoi-
don-tietopaketti/omaishoidon-tuki/. 30.11.2018. 

Omaishoitajaliitto. 2018c. OmaisOiva -toiminta. https://omaishoitajat.fi/liiton-toi-
minta/liiton-toimintamuodot/omaisoiva-toiminta/. 1.12.2018. 

Omaishoitajaliitto. 2018d. Tukea omaishoitotilanteisiin. https://omaishoita-
jat.fi/omaishoidon-tietopaketti/tukea-omaishoitotilanteisiin/. 
1.12.2018. 

Omaishoitajaliitto. 2018e. Tunnistatko omaishoitajan? Tietoa sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. https://omaishoitajat.fi/omais-
hoidon-tietopaketti/tyovalineita-ammattilaisille/. 1.12.2018. 

Palosaari, E. 2014. Omaishoitajan omat tunteet ja voimavarat. Vertaistuki on ar-
vokas voimavara. Teoksessa Kaakkuriniemi, S., Kalliomaa-Puha, L., 
Korte, H., Mattila, Y., Mikkola, T., Palosaari, E. & Uusi-talo M. Omais-
hoitajan käsikirja. Tallinna: United Press Global, 185. 



34 

Plos One. 2018. Reseach article. What seems to matter in public policy and the 
health of informal caregivers? A crossectional study in 12 European 
countries. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jour-
nal.pone.0194232. 1.12.2018. 

Siun sote. 2016. Muutoksia omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön 1.7.2016 al-
kaen. http://www.siunsote.fi/documents/4823935/4967711/siun-
sote_omaishoito_lakimuutokset.pdf/950572af-8e3c-447a-bdaa-
9d62b066723b. 30.11.2018. 

Siun sote. 2017. Ajankohtaista. Omaishoitajien asiakasraatitoiminta käynnistyy. 
http://www.siunsote.fi/-/omaishoitajien-asiakasraatitoiminta-kaynnis-
tyy. 28.11.2018. 

Siun sote. 2018a. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet 1.1.2017 alkaen. 
http://www.siunsote.fi/documents/4823935/4967711/siunsote_omais-
hoidontuki_myontamisperusteet2017.pdf/7a695aca-81b6-48ca-ac8c-
1353321ebfda. 29.11.2018. 

Siun sote. 2018b. Ikäneuvola. http://www.siunsote.fi/ikaneuvola. 1.12.2018. 
Shemeikka, R., Buchert, U., Pitkänen, S., Pehkonen-Elmi, T. & Kettunen, A. 

2017. Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymi-
seen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. 
Valtioneuvoston kanslia. http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/79777/Omaishoitajien.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y. 1.12.2018. 

Sosiaalihuoltolaki 710/1982. 
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2014. Kansallinen omaishoidon kehittämisoh-

jelma. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/70270/URN_ISBN_978-952-00-3483-2.pdf?sequence=1 
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:2. Hel-
sinki: sosiaali- ja terveysministeriö. 30.11.2018. 

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2015. Kuntainfo: Omaishoitajien hyvinvointi- ja 
terveystarkastusten toteuttaminen. https://stm.fi/artikkeli/-/asset_pub-
lisher/genomforande-av-undersokningar-av-narstaendevardarnas-
valmaende-och-halsa. 1.12.2018. 

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2016. Kuntainfo 6/2016: Omaishoitoa koskevaan 
lainsäädäntöön muutoksia 1.7.2016 alkaen. http://stm.fi/docu-
ments/1271139/2044491/Kuntainfo_6-2016_verkkoon.pdf/4d8fcf93-
1b84-4ef3-818a-f14e26ce8bb6. 30.11.2018. 

Sulkava, R., Vuori, U. & Ylikoski, R. 2007. Mini-Mental State Examination -testi 
(MMSE), Ohjeet testin tekemiseen http://www.muistiasiantunti-
jat.fi/mediafiles/testit/MMSE%20ohjeet%20testin%20tekemiseen.pdf. 
1.12.2018. 

Tekijänoikeuslaki 404/1961. 
TOIMIA-tietokanta. 2011-2014. RAVA™ -mittari. http://www.thl.fi/toimia/tieto-

kanta/mittariversio/93/. 1.12.2018. 
TOIMIA-tietokanta. 2016. COPE (Carers of Older People in Europe) -indeksi. 

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/165/. 1.12.2018. 
Torkkola, S., Heikkinen, H. & Tiainen S.2002. Potilasohjeet ymmärrettäviksi: 

opas potilasohjeiden tekijöille. Helsinki: Tammi. 
Verbakel, E., 2017. How to understand informal caregiving patterns in Europe? 

The role of formal long-term care provisions and family care norms. 
Scandinavian Journal of Public Health. http://jour-
nals.sagepub.com/doi/10.1177/1403494817726197. 1.12.2018. 



35 

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi. 
Virtanen, H. 2012. Selkokielen käsikirja. Kehitysvammaliitto ry. Tampere. 

 



Liite 1 

Toimeksiantosopimus 
 

 

 
 



Toimeksiantajan palaute opinnäytetyöstä   Liite 2 

 

 

 

 



Omaishoito esite    Liite 3 (1/8) 

 

 

 
 
 
 

 
 



Omaishoito esite    Liite 3 (2/8) 

 

 
 
 
 

 
 



Omaishoito esite    Liite 3 (3/8) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Omaishoito esite    Liite 3 (4/8) 

 

 
 
 
 

 
 



Omaishoito esite    Liite 3 (5/8) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Omaishoito esite    Liite 3 (6/8) 

 

 

 
 
 
 

 



Omaishoito esite    Liite 3 (7/8) 

 

 

 
 
 
 

 



Omaishoito esite    Liite 3 (8/8) 

 

 

 
 
 
 

 


