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Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka 
sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy 
arjestaan omatoimisesti. Palvelujärjestelmän puitteissa, on omaishoitotilanteisiin saatavilla 
omaishoidon tukea, määriteltyjen kriteerien täyttyessä. Yleisesti omaishoitajuus käsitetään 
hoitaja-hoidettava taloudessa tapahtuvaksi. Etäomaishoitaja puolestaan on henkilö, joka toimii 
omaishoitajana asumatta samassa taloudessa hoidettavan kanssa.  

Opinnäytetyön tehtävänä on kuvata etäomaishoidon asemaa palvelujärjestelmässä. 
Tarkasteltavaksi tulee etäomaishoidon termin määrittely, omaishoidon tuen kriteeristön 
tarkastelu, sekä etäomaishoidolle julkisen palvelujärjestelmän puitteissa saatava tuki. Merkittävä 
kolmannen sektorin työ on rajattu työn ulkopuolelle.  Omaishoidon kehittäminen on yksi 
hallituksen kärkihankkeista, eikä etäomaishoitoa tulle tässä yhteydessä ohittaa. 

Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu. Lähestymistapa opinnäytetyössä on lainopillinen, 
oikeudogmaattinen. Lähdeaineistona ovat pääasiassa viralliset oikeuslähteet, sekä 
oikeuskirjallisuus. Lähestymistavan johdosta opinnäytetyössä esitetyt tulokset ovat voimassa 
olevaa oikeutta tulkitsevaa. Lisäksi työssä esitetään ”de lege ferenda” -kannanottoja.  Nämä ovat 
opinnäytetyön tekijän mielipiteitä siitä, miten etäomaishoitoa tulisi tulevaisuudessa asemoida 
virallisen palvelujärjestelmän puitteissa.  
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Informal carer is a person who takes care of a family member or other close relative who, due to 
illness, disability or other special care needs, does not cope with his or her own daily self-reliance. 
In the framework of the service system, caregiving support is available for caregiving situations 
when the defined criteria are met. In general, caregiving is understood as a carer-cared for in the 
household. Remote informal carer, in turn, is a person who acts as a caregiver without being 
resident in the same household. 

The task of the Bachelor's Thesis is to describe the role of remote informal care in the service 
system. Consideration will be given to the definition of the term, the review of the criterion of 
remote informal care support, and the support available for distance remedies within the public 
service system. Significant third sector work is excluded from the work. Development of informal 
care is one of the government's top projects, and remote care in this context will not overtake. 

Social care support is a statutory service. The approach to the thesis is legal. The source material 
is mainly official sources of justice and legal literature. As a result of the approach, the results 
presented in the bachelor's thesis are interpretative of the current law. In addition, the work 
presents “de lege ferenda”. These are the views of the author of the thesis on how remote care 
should be positioned in the future under the official service system. 
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JOHDANTO 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä 

arvioidaan nousevan nykyisestä 19,9 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 (Ti-

lastokeskus 2018). Väestö ikääntyy ja eliniänodotukset ovat aiempia sukupolvea 

korkeammat. Tämä merkitsee, että yhä useammalla tulee olemaan lähipiirissään 

omaisia, joiden arjesta selviytyminen vaatii tukea. Omaisten ja läheisten vastuu 

hyvinvoinnista nousee entistä tärkeämmäksi (Kehusmaa ym. 2013,138). Perhe-

rakenteet ovat kuitenkin muuttuneet ja perhekoot pienentyneet, eivätkä sukupol-

vet tyypillisesti enää asu samassa perhekunnassa. Ikääntyneen omaisten ja lä-

heisten antama ”luonnollinen” hoito ja huolenpito ovat siten merkittävästi vähen-

tyneet. Väestön ikääntyminen koskettaa paitsi ikääntynyttä itseään, hänen omai-

siaan ja läheisiään, niin se on myös yksi tämän hetken suurimmista yhteiskun-

nallisista kysymyksistä.  

Terveys- ja sosiaalipalvelut tulevat kohtaamaan huomattavia määrällisiä ja laa-

dullisia haasteita, merkittävimpänä kustannusten nousu (KOHO 2014, 13). Mah-

dollinen terveys- ja sosiaalialan työvoimapula asettaa sekin omat rajoitteensa jul-

kiselle sektorille tarvittavan hoidon ja huollon järjestäjänä. Vuonna 2017 yli 65- 

vuotiaista pitkäaikaishoidettavista n. 59% sai hoitoa kotonaan (OECD 2018, 207). 

Tulevaisuuden haasteisiin pyritään vastaamaan ensisijaisesti kasvattamalla tätä 

osuutta muuttamalla iäkkäiden palvelujen rakennetta. Tavoitteena on, että kas-

vavasta iäkkäiden ja palveluja tarvitsevien määrästä, yhä suurempi osa saa avo-

huollon palveluja laitosmuotoisten palvelujen sijaan (STM kooste toimenpiteistä 

2014, 1). Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön 

arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen 

kotiinsa annettavilla, ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla (Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista 980/2012).  
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Yhtenä keinona tarpeeseen vastaamiseksi on esitetty omaishoidon lisäämistä. 

Tämä kuitenkin edellyttää, että omaishoidon asemaa osana palvelujärjestelmää 

kehitetään ja sen houkuttelevuutta parannetaan. Kehittämistarve on tunnustettu 

myös valtiovallan taholta. Kataisen hallitus asetti 17.1.2012 työryhmän laatimaan 

Suomen ensimmäisen kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman (KOHO 

2014, 9). Lisäksi Sipilän hallituksen yhtenä kärkihankkeista on ikäihmisten koti-

hoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen. Hankeaika 

päättyy kuluvan vuoden lopussa.  

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata etäomaishoidon tukemista palvelujärjestel-

mässä. Lähestymistapana on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen näkökulma kä-

siteltävänä olevaan aiheeseen. Lainopin tehtävänä on tulkintakannanotoissaan 

selvittää oikeusnormilauseen sisältöä (Hirvonen 2011, 24). Valittu metodi määrit-

tää käytettyä lähdeaineistoa, joita ovat pääsääntöisesti lakitekstit ja muina oi-

keuslähteinä lainvalmisteluaineisto sekä oikeuskäytäntö. Lisäksi lähteenä käyte-

tään aihepiiriä käsitteleviä toimikuntien mietintöjä, ministeriön julkaisuja sekä 

aiempia tutkimuksia ja opinnäytetöitä.  

Alkuluvuissa kuvataan omaishoitoa ja sen yhtenä muotona tarkemmin etäomais-

hoitoa. Opinnäytetyön prosessin kuvaamisen jälkeen esitetään opinnäytetyön tu-

lokset, sekä tulosten pohdinta kehitysehdotuksineen. Opinnäytetyön toivon edes-

auttavan paitsi etäomaishoidon tunnistamista, tunnustamista sekä kehittämistä, 

että lisäävän tietoa etäomaishoitajien ja -hoidettavien oikeuksista.  
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1 OMAISHOITO PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ 

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta lähei-

sestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tar-

peesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti (Suomen omaishoidon ver-

kosto 2016). Omaishoitajaliitto ry:n mukaan Suomessa arvioidaan olevan noin 

350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Lisäksi noin 

miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. (Omaishoitajaliitto ry. 

2018.) Viime vuosina on omaishoidon käsitteistöön tullut uusi termi etäomais-

hoito. Tämä omaishoidon muoto on vähiten tunnettu, eikä sillä ole virallista mää-

ritelmää (Omaishoitajaliitto ry. 2018). Tyypillistä on, että etäomaishoito vaatii jat-

kuvaa sitoutumista ja on usein sekä taloudellisesti, että henkisesti varsin ras-

kasta. Omainen voi asua toisella paikkakunnalla ja matkustaa esimerkiksi viikon-

loppuisin auttamaan läheistään ja varmistaa hänen pärjäämisensä seuraavan vii-

kon aikana. (Nykänen ym. 2014, 7.) Etäomaishoitaja on jatkuvassa yhteydessä 

läheiseensä, toimien tämän pääasiallisena auttajana (Omaishoitajaliitto ry. 2018). 

Etäomaishoitajia on Suomessa noin 65 000 henkeä ja tyypillisesti he hoitavat 

omia tai puolison, iäkkäitä tai sairaita, vanhempia tai isovanhempia (Vuorijärvi 

2010, 10-11). 

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoidoksi vanhuksen, vammaisen tai 

sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämisen kotioloissa omaisen tai 

muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla (Omaishoitolaki 937/2005). Tämä 

tarkoittaa, että läheisen antaman hoidon tulee korvata paitsi laitoshoito, niin osal-

taan myös julkisen sektorin vastuulla olevaa kotiin annettavaa hoitoa ja huolen-

pitoa. Omaishoitajista puhuttaessa käytetään termiä pääasiallinen auttaja. Tämä 

edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä sitoutumista, sekä vastuunottoa hoidettavan 

hoidosta. ”Pääasiallinen”- termillä korostetaan hoivan intensiivisyyttä ja hoivan 

antajan asemaa suhteessa muihin hoivan antajiin (Hyvärinen 2013, 28).  

Aaltosen mukaan omaishoito on ilmiö, johon liittyy hoidon prosessi, jossa on vä-

littämistä tai huolen kantamista, huolenpitoa, hoitamista ja hoidon vastaanotta-

mista. Huolenpito on eräänlaista koordinoivaa toimintaa, jossa keskeisenä 
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elementtinä on vastuu asioiden sujumisesta. Hoitaminen edellyttää toisenlaista 

ajallista ja ruumiillista sitoutumista kuin huolenpito. Valtaosassa omaishoitajiin 

kohdistuvista tutkimuksista hoitamisen ja huolenpidon käsitettä ei kuitenkaan ole 

määritelty lainkaan. (Aaltonen 2005, 432.) Tältä perustalta on ilmeistä, ettei etä-

omaishoidon suhdetta hoivan ja huolenpidon käsitteeseen ole siinäkään määrin 

tarkasteltu. Lisäksi jokainen omaishoitotilanne on aina yksilöllinen. Omaishoitaja 

voi hoitaa puolisoaan, vanhempiaan, omaa lastaan tai muuta läheistään. Omais-

hoitotilanne voi syntyä pikku hiljaa, jopa huomaamatta vuosien kuluessa. Toi-

saalta kyse voi olla hyvin äkillisesti eteen tulevasta elämänmuutoksesta, esimer-

kiksi sairauskohtauksen tai onnettomuuden seurauksena. Omaishoitotilanne voi 

olla vuosia kestävä tai se voi olla lyhytkestoista, esimerkiksi leikkauksesta toipu-

misen yhteydessä. Osa omaishoitotilanteista on henkisesti tai, sekä että fyysi-

sesti hyvin kuormittavia toisiin omaishoitotilanteisiin, tai omaishoitajan omaan 

subjektiiviseen kokemukseen verrattuna. Lisäksi omaishoidon tilanne saattaa 

tulla ajankohtaiseksi missä tahansa elämänvaiheessa.  

Omaishoidon monimuotoisuus aiheuttaa ongelmia sen asemoinnissa palvelujär-

jestelmään. Palvelujärjestelmän ja omaishoidon suhde on ylipäänsä monimutkai-

nen. Raja tavanomaisen auttamisen ja varsinaisen omaishoitajuuden välillä on 

liukuva ja saattaa vaikuttaa perheen ja julkisen sektorin välisiin suhteisiin (Aalto-

nen 2005, 434). Selvää on, että tämä suhde on erityisen haastavaa, kun omais-

hoidon kentälle pyritään integroimaan uutta, epätarkkarajaista etäomaishoidon 

ulottuvuutta.  

Omaishoito näyttäytyy paitsi inhimillisenä, niin myös julkisten palvelujen käyttöä 

hillitsevänä hoitomuotona. Omaishoidon talousvaikutuksia koskevan tutkimuksen 

mukaan, kunnallisena palveluna järjestettävä vanhusten hoito kustantaa vuo-

dessa noin 25 000€. Pääasiallisesti omaishoitona toteutettavan hoidon kustan-

nus ovat vuositasolla puolestaan noin 5000€ silloin, kun hoitaja ja hoidettava asu-

vat samassa taloudessa, ja noin 6000€ etähoitotilanteissa, joissa hoidettava asuu 

yksin. (Kehusmaa et al. 2013, 8.) Laskelmien mukaan omaishoidolla saatavat 

laskennalliset säästöt julkisissa palvelumenoissa muihin hoitomuotoihin verrat-

tuna ovat noin 1,3 miljardia (STM 2014). Näiden lukujen valossa 
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omaishoitajuuden näkisi olevan yhteiskunnan taholta houkutteleva ja tuettu hoi-

tomuoto. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kaikista omaishoitotilanteista vain hieman 

yli 10 % on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä (Omaishoitajaliitto 2018). 

Muut omaishoitotilanteet hoidetaan, joko sosiaalihuoltolain säännöksistä johdet-

tavan tuen varassa, tai kuten valtaosa omaishoitotilanteista ilman yhteiskunnan 

tukea omaishoidolle. 

Julkisen palvelujärjestelmän suhtautuminen omaishoitoon määrittää sen, minkä-

lainen asema, arvo ja tätä kautta virallinen tuki omaishoidolle annetaan. Millai-

sena resurssina omaishoito halutaan nähdä ja paljonko omaishoitoa ollaan val-

miita edistämään ja tukemaan? Aaltosen mukaan julkinen palvelujärjestelmä voi 

asennoitua omaishoitoon usealla eri tavalla. Omaishoitoon voidaan suhtautua re-

surssina, jolloin kaikessa toiminnassa korostetaan omaishoidon ensisijaisuutta ja 

vasta jos se ei ole mahdollista, otetaan käyttöön muut palvelut. Omaishoito voi 

myös toimia palvelujärjestelmän yhteistyökumppanina, jolloin julkiset palvelut 

asettuvat omaishoidon rinnalle ja tukevat tätä. Palvelujärjestelmä voi kohdella 

omaishoitajaa asiakkaana, jolloin palvelut suunnitellaan helpottamaan hoitajan 

työtä. Palvelujärjestelmän tavoitteena voi lisäksi olla omaishoidon korvaaminen. 

Tällöin se ottaa hoiva- ja hoitotehtävien huolehtimisen kokonaan itselleen. (Aal-

tonen 2005, 434.)  
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2 ETÄOMAISHOITO 

Omaishoitolaissa, eikä sitä koskevissa esitöissä esiinny termiä etäomaishoito. 

Toisaalta on erityisen tärkeä huomata, että laki ei myöskään sulje etäomaishoitoa 

soveltamisalansa ulkopuolelle. Lainsäädännöllistä estettä etäomaishoidon tuelle 

ei ole. Lainsäädännön näkökulmasta myöskään sillä seikalla, miten etäomaishoi-

don termi määritellään ei ole lähtökohtaisesti merkitystä. Olennaista on, että 

omaishoidon tuelle asetetut edellytykset ylipäänsä täyttyvät. Termin määrittely on 

kuitenkin tarpeen, mikäli etäomaishoitoa halutaan kehittää osana omaishoitoa, ja 

hyödyntää etäomaishoidon potentiaali osana palveluratkaisuja. Lisäksi yhtenäi-

sen määritelmän avulla voitaneen välittää tehokkaammin tietoa etäomaishoita-

juudesta, sen tukemisesta ja etäomaishoitajan oikeuksista niin yksilö-, virkamies- 

kuin yhteiskuntatasolla. 

Etäomaishoito termistä käy ilmi, liittyy siihen jollain tavalla ”etäisyys” suhteessa 

hoidettavaan. Mikä on riittävän ”etäällä”, jotta on aiheellista puhua etäomaishoi-

dosta? Toisaalta liian ”etäältä” ei tosiasiassa ole mahdollista sitoutua hoidettavan 

hoitoon ja huolenpitoon omaishoitolain edellyttämällä tavalla. Jyrä ja Kolvanki lä-

hestyvät etäomaishoidon määritelmää etäomaishoidolle mieltämänsä sisällön 

kautta. He käyttävät opinnäytetyössään terminologiaa etäomaishoitaja – etä-

omaishoiva. Tähän ratkaisuun he päätyvät, sillä perusteella, että he katsovat etä-

omaishoitajan antaman hoidon olevan sisällöltään lähempänä hoivaa kuin hoitoa. 

(Jyrä & Kolvanki 2015, 3-4.) Lainsäädännön näkökulmasta kyseinen jaottelu ei 

kuitenkaan ole mahdollinen, sillä se tuntee ainoastaan käsitteen omaishoito. Etä-

omaishoidon arvostuksen ja aseman vahvistumisen näkökulmasta käsin ei liene 

myöskään perusteltua pitäytyä hoivan käsitteessä. Hoivalla nimittäin tarkoitetaan 

naisille luonnostaan kuuluvaa, ilman erityisiä taitoja ja tietoja suoritettavaa, usein 

näkymätöntä työtä (Hoppania ym. 2016, 99-100). Lisäksi voitaneen kysyä, onko 

ylipäänsä vaikeasti asemoitavaa omaishoitoa tarpeen pilkkoa entisestään, sen 

omaa käsitteistöä epäyhtenäistämällä? 

Vuorijärvi määrittelee etäomaishoitajaksi puolestaan omaishoitajan, joka ei asu 

samalla paikkakunnalla kuin hoidettava (Vuorijärvi 2010, 10). Paikkakunta viittaa 
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yleisesti tietyn kunnan alueeseen (Kotimaisten kielten keskus 2018). Näin ollen 

Vuorijärven määritelmä edellyttänee etäomaishoitajuudelta sitä, että hoitaja ja 

hoidettava asuvat eri kuntien alueilla. Vuorijärvi perustelee ratkaisua seikalla, että 

toisella paikkakunnalla asuminen sulkee, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, 

etäomaishoidon yhteiskunnan tuen ulkopuolelle, vaikka kaikki tuen saamisen 

edellytykset muuten olisivat käsillä (Vuorijärvi 2010, 8). Tältä osin voitaneen kui-

tenkin todeta, kuntakohtaisissa tuen myöntökriteereissä ilmenevien seikkojen pe-

rusteella se, että käytännössä jo eri talouksissa asuminen voidaan katsoa es-

teeksi omaishoidon tuen myöntämiselle. Myös omakohtainen kokemukseni 

omaishoitoyhdistyksen työntekijänä tukee tätä käsitystä. Näin ollen on vaarana, 

että paikkakuntaan sidottua etäomaishoidon määritelmää käytettäessä synnyte-

tään samalla uusi, määrittelemätön omaishoitotilannetyyppi eli tilanteet, jossa 

hoidettava ja hoitaja eivät asu eri paikkakunnilla, mutta eri talouksissa.  

Paikkakuntajakoon perustuva kriteeri on lisäksi ongelmallinen Suomen hetero-

geenisen kuntajaon johdosta, asettaen etäomaishoitotilanteet eriarvoiseen ase-

maan. On eri asia tarkastella tällä perusteella etäomaishoitajuutta pinta-alaltaan 

pienten kuntien etelä- suomessa, kuin esimerkiksi pohjoisen Inarissa. Lisäksi 

kuntaliitokset muuttavat aiempien paikkakuntien alueita, jolloin etäomaishoito 

muuttuisi omaishoidoksi tai toisinpäin kuntarajoja seuraamalla, vaikka tosiasialli-

nen tilanne säilyisi ennallaan. Myös Vuorijärvi toteaa määritelmänsä heikkouden 

ja toteaa, että se vaatii uudelleen tarkastelua muuttuvan yhteiskunnallisen tilan-

teen vuoksi (Vuorijärvi 2010, 23). 

Muita etäomaishoidon määrittelyyn käytettyjä kriteerejä ovat etäisyys, aika ja kus-

tannukset. Vuorijärvi hahmottelee rajaa 50 km:iin perustuen siihen, miten etäi-

syys vaikuttaa keskeisellä tavalla tukemisen dynamiikkaan, sisältöön, frekvens-

siin ja etäomaishoitajan kokemaan rasitukseen (Vuorijärvi 2010, 9-10). Hyvärinen 

puolestaan toteaa, että ulkomaisissa tutkimuksissa on rajana yleisimmin käytetty 

yhden tunnin etäisyyttä hoitajan ja hoidettavan välillä (Hyvärinen 2013, 27).  

Yhtäläisesti kuin paikkakuntajakoon perustuvassa määrittelyssä, on näissä kri-

teereissä heikkoutensa. Ne kaikki tarvitsevat tarkennuksia ja yhtenäisen käytän-

nön mittaustavan suhteen. Käytetäänkö ”linnuntietä”, vai lyhintä käytettävissä 
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olevaa reittiä? Mitataanko aika julkisia yhteyksiä käyttäen vai tosiasiallisten olo-

suhteiden perusteella? Miten voidaan ottaa huomioon alueelliset erot muun mu-

assa joukkoliikenteen kattavuuden, vuorotiheyden tai kustannusten suhteen? 

Käytetäänpä mitä tahansa tapaa, tulisi etäomaishoitajien yhdenvertaisuus turvata 

ja huolehtia siitä, että kohtuuttomia tilanteita ei rajatapauksissa pääsisi synty-

mään. 

Vuorijärven tutkimustaan varten tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että omais-

hoitoyhdistysten toimijoiden keskuudessa etäomaishoito termi saatettiin ymmär-

tää koskevan jo pelkästään eri talouksissa asuvia tukija-tuettava-pareja (Vuori-

järvi 2010, 9). Itse päädyn määrittelemään etäomaishoidon vastaavasti, jo eri ta-

louksissa asumisen perusteella. Perusteluna tälle näen tarpeen mahdollisimman 

selkeään määrittelyyn, joka jättää vähän tilaa tulkinnalle ja harkinnanvaraisuu-

delle. Suurimpana heikkoutena ratkaisulle lienee vaara, etäomaishoitajuuteen 

tyypillisesti liittyvän tunnuspiirteen, pitkän välimatkan ja sen mukanaan tuomien 

lieveilmiöiden kuten henkisen kuormittumisen hämärtyminen. Tarkoituksena ei 

ole liudentaa etäomaishoidon käsitettä suhteessa omaishoito termiin, vaan päin-

vastoin terävöittää sen asemaa omaishoidon muotona. 
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3 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

3.1 Aiheen valinta ja opinnäytetyön rajaus 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten etäomaishoitoa tuetaan julkisen 

sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa. Aiheen katson olevan tällä 

hetkellä erityisen ajankohtainen. Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa Suo-

men talous kestävän kasvun uralle, sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaali-

turvan rahoitus. Tässä tarkoituksessa hallitus vie eteenpäin välttämättömiä uu-

distuksia, jotka konkretisoituvat kärkihankkeissa ja reformeissa. (Valtioneuvosto 

2018.)  

Yksi kärkihankkeista on omaishoidon kehittäminen. Etäomaishoitoa, omaishoi-

don muotona ei tässä yhteydessä voitane sivuuttaa. Lisäksi omaishoitoa koske-

vat kysymykset ovat aina ajankohtaisia yksilön, tässä tapauksessa omaishoita-

jan- ja hoidettavan, oikeuksien toteutumisen kannalta. Nykyinen etäomaishoidon 

asemointi palvelujärjestelmän ulkopuolelle de facto ”käytännössä”, ei kerro siitä, 

miten asiat voisivat olla, tai vielä vähemmän siitä, miten niiden pitäisi olla. Etä-

omaishoito opinnäytetyön aiheena on mielestäni mielenkiintoinen paitsi tulevai-

suutta silmällä pitäen, niin myös siitä syystä, että etäomaishoidon käsite on tois-

taiseksi vakiintumaton. Tämä seikka antoi vapautta ja mahdollisuuksia tulkin-

nalle, varsinkin kun aihetta ei valitsemastani näkökulmasta liene aiemmin tutki-

tun. 

Etäomaishoidon tukemisen muotoja tarkastellaan vain virallisesta palvelujärjes-

telmästä käsin de jure ”lakiin perustuen”. Aiheen rajauksesta johtuen, käytän-

nössä merkittävää kolmannen sektorin tarjoamaa tukea etäomaishoitotilanteisiin 

ei tässä opinnäytetyössä oteta huomioon. Kuntakohtaiset kriteerit määrittävät 

käytännön tasolla sen, milloin omaishoidon tuki tulee kyseeseen. Tarkempi kun-

takohtaisten omaishoidontuen myöntämiskriteerien tarkastelu rajataan myös 

opinnäytetyön ulkopuolelle. Satojen1, toisistaan poikkeavien kriteerien systema- 

                                                
1 Vuonna 2018 Suomessa on 311 kuntaa (Kuntaliitto 2018). 
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tisointi ja tarkastelu olisi ollut opinnäytetyön laajuudessa mahdoton tehtävä. Toi-

saalta suppeampi otos kunnallisista kriteereistä olisi vaikuttanut peruuttamatto-

masti tulosten yleistettävyyteen. Tällöin opinnäytetyön tulokset olisivat olleet va-

lideja vain kyseisten kuntien alueilla. Vastaavasti työsopimuslain 7§:n mukaista 

poissaoloa perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi ei tässä työssä käsi-

tellä, sillä se tulee sovellettavaksi vain työssäkäyvien etäomaishoitajien tilan-

teissa. 

Opinnäytetyön kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat: 

1. Milloin etäomaishoitotilanteelle voi saada tukea? 

2. Mitä tämä tuki on? 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Lainoppi on tarkastelukulma, 

jossa pyritään selvittämään säädösten tulkinnallinen sisältö ja saamaan sitä 

kautta informaatiota (Aarnio 2011, 13). Lainoppi tutkii siis sitä, mikä on 

voimassaolevaa oikeutta ja mikä merkitys laista sekä muista oikeuslähteistä 

(esimerkiksi lainvalmisteluasiakirjat ja tuomioistuinratkaisut) löytyvällä 

materiaalilla on. Lainopin keskeisin menetelmä on tulkinta. (Hirvonen 2011, 23.)  

Aarnion mukaan oikeusjärjestys ei ole suljettu järjestelmä, vaan se jättää paljon 

avoimeksi. Lisäksi jokainen kielellinen ilmaisu saa merkityksensä asiayhteydestä. 

Näistä seikoista johtuen ei ole olemassa ennalta annettuja ”oikeita” merkityksiä, 

vaan tulkinnan tehtävänä on tunnistaa nämä yhteydet ja antaa merkityksiä 

sanalle tai lauseelle. (Aarnio 2011, 39.)  

Tulkintoja muodostetaan tulkintaperusteista eli oikeuslähteistä tulkintametodien 

avulla (Hirvonen 2011, 40). Tällaisia tulkintaa määrittäviä periaatteita ovat 1) sa-

namuodon mukainen tulkinta, joka pitäytyy lakitekstin ilmaisun arkikielen mukai-

sessa normaalimerkityksessä; 2) systemaattisessa tulkinnassa lakitekstin ilmai-

sua tulkittaessa, otetaan huomioon oikeusjärjestys kokonaisuudessaan; 3) histo-

riallisessa tulkinnassa selvitetään lainsäätäjän tarkoitus, jota selvitetään 
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ensisijaisesti lain esitöistä; 4) vertailevassa tulkinnassa suomalaista lakitekstin 

ilmaisua tulkitaan ottamalla huomioon jonkin muun maan oikeus; 5) supistavassa 

ja laajentavassa tulkinnassa lakitekstin ilmaisulle annetaan luonnollisen kielen 

merkityssisältöä suppeampi tai laajempi merkityssisältö; 6) analogisessa tulkin-

nassa oikeusnormia verrataan samankaltaisiin tapauksiin. Vastakohtaispäätte-

lyssä taasen päädytään siihen, että oikeusnormia ei sovelleta sanamuodon ulko-

puolisiin tilanteisiin; 7) teleologisessa eli tarkoitusperäopillisessa tulkinnassa sel-

vitetään ensiksi ne tavoitteet, joita sääntelyllä pyritään edistämään; 8) arvoperus-

teisessa tulkinnassa selvitetään oikeusjärjestelmän perustavat arvot, joiden läh-

teenä ovat yleiset oikeusperiaatteet, perus- ja ihmisoikeudet sekä demokratia- ja 

oikeusvaltioperiaatteet ja 9) objektiivisessa tulkinnassa lakitekstin ilmaisulle an-

netaan vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön perustuva objektiivinen tai auktoriteet-

tiperusteinen tulkinta. (Hirvonen 2011, 38-40.) 

Tulkintametodeja käyttämällä muodostetaan lopulta tulkinta ja ilmaistaan se. 

Opinnäytetyön tulkinnat ovat siis tulkintojani siitä, millainen merkityssisältö laki-

tekstille tulisi antaa (tästä myös luvussa 8.2). Toisen henkilön tulkinta saattaa olla 

samasta sisällöstä, jollei täysin, niin ainakin osin erilainen. Olemme saattaneet 

ymmärtää tietyn ilmaisun eri tavalla, tai painottaneet jotain toista tulkintametodia 

toisen sijaan. Ehdotonta varmuutta tulkinnan ”oikeellisuudesta” ei ole mahdollista 

saada. Tämä seikka ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki tulkinnat olisivat yhtä hy-

väksyttäviä opinnäytetyön tuloksina. Tulkinta on kyettävä argumentoimaan eli pe-

rustelemaan. 

Argumentti rakentaa yhteyden kahden asian, lähtökohdan ja johtopäätöksen vä-

lille (Sajama 2017, 2). Argumentaation pätevyys puolestaan tulee arvioitavaksi 

siinä vaiheessa, kun opinnäytetyö altistetaan julkiselle arvioinnille ja kritiikille. Täl-

löin vastattavaksi tulevat kysymykset esitettyjen väitteiden perusteltavuudesta ja 

totuudenmukaisuudesta (Eskola & Suoranta 1998, 213). Viime kädessä kullakin 

lukijalla on vapaus päättää ovatko esitetyt tulkinnat perusteluineen sellaisia, että 

hän voi ne hyväksyä, vai olisiko toisenlainen tulkinta vahvemmin perusteltavissa.  
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4 SOPIMUSOMAISHOITO SEKÄ MUU HOITO- JA 

PALVELUSUUNNITELMAAN KIRJATTAVA 

OMAISHOITO 

Omaishoidon tuki on lakisääteinen, mutta ei subjektiivinen oikeus. Kyse on har-

kinnanvaraisesta sekä määrärahasidonnaisesta etuudesta, mikä tarkoittaa, että 

vaikka kaikki edellytykset tuen myöntämiselle olisivat käsillä, ei tukea omaishoi-

totilanteeseen tästä huolimatta välttämättä saa. Omaishoitolaissa tämä on il-

maistu omaishoitajaa koskevan määritelmän kautta, joka on huomattavasti sup-

peampi kuin miten omaishoitajuus yleisesti käsitetään. Omaishoitolain mukaan 

omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 

henkilöä, joka on tehnyt hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan kanssa toi-

meksiantosopimuksen omaishoidon järjestämisestä ts. omaishoitosopimuksen 

(Omaishoitolaki 937/2005). Sopimuksen solmimisen oikeusvaikutuksena tulee 

omaishoitotilanne omaishoitolain mukaisen omaishoidon tuen piiriin. Ilman 

omaishoitosopimusta toimivalla omaishoitajalla ei sen sijaan ole lainkaan lainsää-

dännöllistä omaishoitajastatusta, eikä omaishoitotilanteeseen näin ollen sovel-

leta myöskään omaishoitolakia. Tällöin mahdollinen tukimekanismi määrittyy 

muun lainsäädännön kautta. 

Edellä mainitusta johtuen, on syntynyt käytännön tarve erotella omaishoitoa sen 

mukaan, miten se asemoituu suhteessa lainsäädäntöön. Omaishoidosta puhut-

taessa käytetään usein ilmaisua ”virallinen omaishoitaja” ja ”ei-virallinen omais-

hoitaja”.  Käsitteillä ei viestitä, että ”virallinen omaishoito” olisi vaativampaa tai 

tärkeämpää kuin ”ei-virallinen”. Ne eivät myöskään tässä yhteydessä liity ”viralli-

sen hoivan2” ja ”epävirallisen hoivan3” käsitteisiin (Hoppania ym. 2016, 132), 

vaan niillä viitataan seikkaan, saako omaishoitaja omaishoidon tukea (virallinen), 

vai ei (ei-virallinen). Vastaava erottelu tehdään omaishoidon kansallisen kehitys-

ohjelman puitteissa termein ”sopimusomaishoito” ja ”muu hoidettavan hoito- ja 

                                                
2 virallinen eli formaali hoiva viittaa julkisten tai markkinatoimijoiden tuottamaan hoivaan 
3 epävirallinen eli informaali hoiva on omaisten, läheisten tai esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöjen 
tuottamaa hoivaa 
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palvelusuunnitelmaan kirjattava hoito” (KOHO 2014, 11). Itse päädyn opinnäyte-

työssä käyttämään KOHO:n mukaista termistöä, sillä katson sen olevan parem-

min linjassa lainsäädännöllisen näkökulman kanssa. Lisäksi se erottelee sopi-

musomaishoidon ja hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattavan hoidon, ylipäänsä 

kaikesta muusta omaishoidoksi mielletystä hoidosta, jota ei tässä opinnäyte-

työssä tarkastella. Käytetystä terminologiasta riippumatta myös etäomaishoitoti-

lanteet noudattavat vastaavaa jaottelua. 

4.1 Sopimusomaishoito 

Omaishoitolakiin on kirjattu kriteerit, joiden samanaikaisesti täyttyessä kunta voi 

lainsäädännön estämättä solmia hoitajan kanssa omaishoitosopimuksen ts. 

myöntää hoidettavalle omaishoidon tukea. Nämä kriteerit koskevat käsillä olevan 

hoitotilanteen arviointia eli sitä, onko kyseessä ylipäänsä omaishoitotilanne lain 

tarkoittamassa mielessä. Lisäksi kriteerit asettavat sisällöllisiä vaatimuksia kos-

kien niin omaishoitajaa, hoitoympäristöä kuin hoidettavan etua.  

Lähtökohtana luonnollisesti on, että henkilöllä on ylipäänsä hoidon tai muun huo-

lenpidon tarve alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaa-

vanlaisen syyn vuoksi (Omaishoitolaki 937/2005). Hakijan avun tarpeita, hoidon 

ja huolenpidon vaativuutta sekä sitovuutta selvitetään käyttämällä erilaisia toimin-

takyvyn ja arkisuoriutumisen mittareita sekä näiden yhdistelmiä4, kuntakohtaisia 

ohjeistuksia sekä tilanne- ja tapauskohtaista harkintaa (Linnosmaa ym. 2012, 

19). Tarvekartoituksen jälkeen tulee edelleen harkittavaksi, onko omaishoito yh-

dessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa riittä-

vää hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta (Omaishoito-

laki 937/2005). Tämä kriteeri edellyttää arviota sen suhteen, mikä osa hoidosta 

ja huolenpidosta voidaan kattaa omaishoitajan antamana hoitona ja mikä osa 

edellyttää muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja (HE 131/2005, 21). 

Omaishoidossa pääasiallisen hoitovastuun tulee olla ja säilyä omaishoitajalla, 

mahdollisista hoitotehtävää tukevista kunnallisista palveluista huolimatta. 

                                                
4 muun muassa RAI, RAVA, VTO, MMSE, GDS, SPECS ja erilaiset ADL-mittarit 
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Keskeistä on nimenomaisesti hoitoa ja huolenpitoa edellyttävien vastuiden ha-

vaitseminen, nimeäminen ja kohdentaminen. Pelkästään kodinhoitoon, virkistyk-

seen tai asioimisapuun liittyvät toimiin ei sen sijaan ole mahdollista saada omais-

hoidon tukea. 

Hoidon ja huolenpidon tarpeen selvittämisen jälkeen, kiinnitetään lain kriteeris-

tössä huomio omaishoitajaan. Lain mukaan omaishoidolta edellytetään, että hoi-

dettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan 

hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla (Omaishoitolaki 

937/2005). Omaishoitolaissa tai sen esitöissä ei kuitenkaan ole määritelty omai-

sen tai läheisen käsitettä. Ylipäänsä näistä ei ole olemassa yksityiskohtaisia mää-

ritelmiä. Potilaslain esitöissä todetaan, että potilaan lähiomaisella tarkoitettaisiin 

lähinnä aviopuolisoa, lapsia, vanhempia ja sisaruksia, kun taas muulla läheisellä 

esimerkiksi potilaan avopuolisoa tai muuta potilaan kanssa pysyvästi asuvaa 

henkilöä (HE 185/1991, 17). Toisaalta omaishoitolain esitöissä viitataan aiemmin 

voimassa olleeseen säätelyyn, jonka mukaan kunta pystyi solmimaan omaishoi-

tosopimuksen ns. vierashoitajan kanssa (HE 131/2005, 13).  

Esitöiden mukaan ”vierashoitajina” olisi voinut toimia esimerkiksi ulkomailta pal-

katut kouluttamattomat työntekijät tai kuntien kotipalvelun työntekijät, jotka kunta 

on siirtänyt palkkasuhteesta usean hoidettavan omaishoitajiksi (HE 131/2005, 

13). Omaishoitolain mukaan tällaisten ”vierashoitajien” käyttäminen ei siis ole 

mahdollista, mutta muuten omaisen tai läheisen määritelmää ei tässä yhteydessä 

tulle tarkastella suppeasti potilaslain esitöiden mukaisesti. Omaishoitajana voi toi-

mia hoidettavalle läheinen henkilö, jolla ei ole sukulaisuussuhdetta hoidettavaan 

tai joka ei asu hoidettavan kanssa. Arvioinnin tulisi perustua aina tapauskohtai-

seen arvioon hoidettavan ja hoitajan välisestä suhteesta, sekä tilanteeseen vai-

kuttavista yksilöllisistä tekijöistä. Lisäksi vaatimus hoidettavan edun ensisijaisuu-

desta painottanee erityisesti hoidettavan käsitystä suhteen laadusta. 

Lain kriteerit täyttävän omaishoitajan nimeämisen jälkeen tulee edelleen arvioita-

vaksi, että kyseisen omaishoitajan oma terveys ja toimintakyky vastaavat omais-

hoidon asettamia vaatimuksia (Omaishoitolaki 937/2005). Omaishoidon tuesta 

päätettäessä tulee tehdä kokonaisvaltainen arvio siitä, selviytyykö hoitaja 
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omaishoitoon sisältyvistä tehtävistä. Huomioon tulee ottaa muun muassa hoita-

jan sosiaaliset verkostot, fyysinen ja psyykkinen tila sekä toimintakyky ja voima-

varat (STM 2005:30, 22). Lisäksi tulee selvittää omaishoitajan tiedostamat hoito-

vastuun rajat, työn ja hoitajan voimavarojen yhteensovittaminen sekä omaishoi-

tajalle suunnattavien omaishoitajan tehtävää tukevien sosiaalipalvelujen tarve 

(HE 131/2005, 13). Huomattava on, että tässä käsitelty arvio hoitajan terveydestä 

ja toimintakyvystä koskee pelkästään tuen myöntämisen edellytysten selvittä-

mistä. Kunnan velvollisuus järjestää terveystarkastuksia omaishoitajille koskee 

puolestaan niitä tilanteita, joissa omaishoidon tuki on jo myönnetty, ts. omaishoi-

tosopimus on allekirjoitettu. 

Hoidon ympäristölle laissa säädetyt kriteerit koskevat puolestaan sitä, että hoidon 

tai muun huolenpidon tulee tapahtua hoidettavan kotona (Omaishoitolaki 

937/2005). Tämä on seikka, joka nimenomaisesti erottaa omaishoidon hoitajan 

kotona tapahtuvasta perhehoidosta. Omaishoidon tukea ei luonnollisestikaan ole 

mahdollista myöntää, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-

tayksikössä. Tällöin vastuu hoidosta ja huolenpidosta on toimintayksikön vas-

tuulla. Tuen myöntämisen edellytyksenä ei kuitenkaan ole, että henkilö koko tuen 

myöntämisen ajan oleskelisi ainoastaan kotonaan. (HE 131/2005, 21.) 

Tällainen vaatimus asettuisikin lähtökohtaisesti perusoikeuksien vastaiseksi, sillä 

jokaisella Suomen kansalaisella on vapaus liikkua maassa (PL 731/1999). Yli-

päänsä vaatimus pysyä vain rajatussa paikassa hoivaan ja hoitoon liitettynä, rin-

nastunee pakkohoitoon, jonka käyttämiselle puolestaan on lainsäädännössä ase-

tettu erittäin tiukat ehdot. Vaatimus olisi ristiriidassa myös omaishoitolain hoidon 

sidonnaisuutta koskevan säännöksen kanssa, jonka mukaan sidonnaisuus kat-

sotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännölli-

sesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä so-

siaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta (Omaishoitolaki 

937/2005). Erityisesti etäomaishoidon kannalta on huomattava, että laista tai esi-

töistä ei ole löydettävissä mainintaa koskien hoitajan asumisjärjestelyjä. Näin ol-

len sillä, missä omaishoitaja asuu ei ole lähtökohtaisesti merkitystä. 
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Lisäksi hoitoympäristölle asetetaan laadullisia kriteerejä, eli hoidettavan kodin on 

terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan oltava siellä annettavalle hoidolle sopiva 

(Omaishoitolaki 937/2005). Tältä osin voitaneen edellyttää kodin vastaavan nor-

maalin asumisen standardeja, joita tarvittaessa muokataan tarpeita vastaaviksi 

esimerkiksi vammaispalvelulain mukaisilla asunnon muutostöillä tai asuntoon 

kuuluvilla välineillä ja laitteilla (Vammaispalvelulaki 380/1987). 

Lopulta kriteeristön vaatimus hoidettavan edun mukaisuudesta toimii takalautana 

koko lain kriteeristölle. Hoitoa ja huolenpitoa ei tule järjestää omaishoitona, mikäli 

sen ei perustellusta syystä voida katsoa olevan hoidettavan edun mukaista 

(Omaishoitolaki 937/2005). Hoidettavan etu on otettava huomioon myös muun 

lainsäädännön nojalla. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

edellyttää, että sosiaalihuoltoa on toteutettava ja asia on käsiteltävä sekä ratkais-

tava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu (Asiakaslaki 

812/2000). Vanhuspalvelulain tarkoituksena on vahvistaa iäkkään henkilön mah-

dollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisäl-

töön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista 

(Vanhuspalvelulaki 980/2012). Lisäksi sosiaalihuoltolaki edellyttää, että jos hen-

kilöllä on muun lain nojalla oikeus sosiaalihuollon saamiseen, on sovellettava 

niitä säännöksiä, jotka parhaiten toteuttavat asiakkaan etua (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014).  

Asiakkaan etua kulloinkin arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota muun muassa 

siihen, miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat asiakkaan ja hänen 

läheistensä hyvinvoinnin, asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden 

vahvistumisen, läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet, tarpeisiin nähden oikea-aikai-

sen, oikeanlaisen ja riittävän tuen, mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttami-

seen omissa asioissaan sekä kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan 

huomioimisen (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Asiakkaan edun ensisijaisuuteen 

liittynee erottamattomana myös vaatimus asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja 

osallisuudesta. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomi-

oon asiakkaan toivomukset ja mielipide, sekä muutoinkin kunnioitettava hänen 

itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava myös mahdollisuus 
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osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen (Asiakaslaki 

812/2000). Hoidettavan edun mukaisuuden täyttyminen edellyttää luonnollisesti 

sitä, että hoidettava ei vastusta hoidon ja huolenpitonsa järjestämistä omaishoi-

tona. 

Vastaavasti kuin omaishoidon tulee perustua hoidettavan suostumukselle, edel-

lytetään myös omaishoitosopimuksen solmimisen perustumista vapaaehtoisuu-

teen. Toisin sanoen ketään ei voi pakottaa omaishoitajaksi, vaikka hoidettava sitä 

itse toivoisi, ja sen katsottaisiin olevan muutoin asiakkaan edun mukaista. Tältä 

osin on myös huomattava, että omaishoitosopimus on milloin tahansa irtisanot-

tavissa, hoitajan taholta tapahtuvaa irtisanomista seuraavan kuukauden irtisano-

misajalla (Omaishoitolaki 937/2005). Ymmärrettävää on, että omaishoitotilanne 

muodostuisi lopulta kestämättömäksi, niin hoidettavan kuin hoitajan kannalta, 

ellei päätöstä hoidon aloittamisesta ja jatkumisesta voida tehdä ulkopuolisista 

syistä ja painostuksesta vapaana. 

Hoitajan oikeutta solmia tai olla solmimatta omaishoitosopimusta koskee myös 

yleinen sopimusvapauteen sisältyvä periaate sopimusosapuolien päätäntäva-

paudesta (Ämmälä 1993, 23). Jos henkilö on hoidon ja huolenpidon tarpeessa, 

eikä omaishoito ole vaihtoehto hoitajan puuttumisesta johtuen, tulee kunnan jär-

jestää hoito muulla tavoin (HE 131/2005, 21). Viime kädessä tämä kuntien järjes-

tämisvelvollisuus on johdettavissa perustuslaista. Sen mukaan julkisen vallan on 

turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, siten kun tarkemmin 

laissa säädetään (PL 731/1999). 

4.2 Muu hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattava omaishoito 

Edellä on käsitelty niitä lain kriteerejä, joiden täyttyessä kunta voi solmia omais-

hoitosopimuksen omaishoitajan kanssa. On kuitenkin useampia tilanteita, joissa 

omaishoitotilanne ei tule omaishoitolain piiriin siitä huolimatta, että kaikki kriteerit 

täyttyvät ja tuki olisi ilmeisen perusteltu. Näissä tilanteissa omaisen tai läheisen 

osallistuminen hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon tulisi kuitenkin kirjata, tai vaa-

tia kirjattavaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Näin omaishoito tulee näkyväksi 
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sekä tunnustetuksi osaksi hoidettavan hoitoa. Kirjaamisella on myös vaikutusta 

omaishoitoa tukevien sosiaalihuoltolain säännösten soveltamiseen, kuten jäljem-

pänä luvussa 7 ilmenee. 

Omaishoitolain ulkopuolelle omaishoitotilanne jää luonnollisesti silloin, kun 

omaishoitaja ei syystä tai toisesta halua solmia omaishoitosopimusta kunnan 

kanssa, tai hän ei yksinkertaisesti tiedä mahdollisuudesta hakea omaishoidon tu-

kea. Ensimmäisessä tapauksessa on kysymys omaishoitajan henkilökohtaisesta 

päätöksestä. Aiemmin käsitelty sopimusvapaus vaikuttaa myös tästä näkökul-

masta tarkastellen. Yhtä lailla kuin ketään ei voi pakottaa ottamaan hoitovastuuta 

läheisestään, on hoitovastuun läheisestään ottaneella oikeus tehdä hoito- ja huo-

lenpitotyötään ilman sopimusta. Sen sijaan milloin sopimuksettomuus johtuu tie-

tämättömyydestä, on tilanne tietysti ongelmallisempi. Tiedon puutteesta johtuva 

tuen alikäytön vaara koskettanee erityisesti heikoiten omaishoidoksi tunnistettuja 

etäomaishoidon tilanteita.   

Merkittävin osa sopimuksettomista omaishoitotilanteista johtuu kuitenkin siitä, 

että omaishoidon tuen myöntämiskriteerit on säännelty väljällä puitelainsäädän-

nöllä (KOHO 2014, 31). Tämä tarkoittaa, että myöntämiskriteerejä ei ole yksityis-

kohtaisesti määritelty, vaan kunnille on jätetty laaja harkintavalta päättää niiden 

täsmällisemmästä sisällöstä. Kuten aiemmin on todettu, ei omaishoitolaki estä 

etäomaishoitotilanteiden kuulumista sopimusperusteisen omaishoidon piiriin. 

Sen sijaan kuntakohtaisten kriteerien kohdalla näin saattaa tapahtua jopa suo-

rasti, ja vähintään epäsuorasti. Omaishoidon tuen myöntökriteereihin on saatettu 

ottaa yleinen edellytys siitä, että ”hoidettava ei pysty asumaan yksin” (Huittisten 

kaupunki 2018), tai on perusteltu kielteinen päätös omaishoidontuen hakemuk-

seen sillä, että ”kriteerien mukaan omaishoito on pääasiallisesti ympärivuoro-

kautista hoivaa ja huolenpitoa, jolloin hoidettavan ja hoitajan asuessa eri paikka-

kunnilla apu ei voi olla saatavilla ympärivuorokautisesti” (Linnosmaa ym. 2014, 

23).  

Vaikka voimassa oleva lainsäädäntö antaa kunnille laajan harkintavallan, voita-

neen näitä ja vastaavia kuntakohtaisia kriteerejä pitää vaikkakaan lain vastaisina, 

niin ainakin omaishoidon tuesta annetun lain hengen ja tarkoituksen vastaisina. 
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Kuntien itsensä laatimat yksityiskohtaisemmat omaishoidon tuen myöntämispe-

rusteet lisäksi vaihtelevat huomattavasti. Tämä luonnollisesti asettaa omaishoi-

totilanteet jo lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan, riippuen hoidettavan koti-

kunnan linjauksista koskien tuen myöntökriteerejä. Tämän seikan voitaneen kat-

soa olevan ristiriidassa perustuslain säännöksen kanssa, jonka mukaan ihmiset 

ovat yhdenvertaisia lain edessä siten, ettei ketään ilman hyväksyttävää perus-

tetta asettaa eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lisäksi julkisen vallan on turvattava 

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. (PL 731/1999.)     

Lopulta, vaikka lainmukaiset ja kuntakohtaiset kriteerit omaishoitosopimuksen 

solmimiselle täyttyvät, saattaa silti käsillä olla tilanne, että omaishoitotilanne jää 

sopimusomaishoidon ulkopuolelle. Tällainen tilanne syntyy, mikäli kunnan omais-

hoidon tuelle varatut määrärahat ovat loppu. Tämä johtuu siitä, että omaishoidon 

tuki ei ole kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva etuus, joka 

kunnan on tarjottava jokaiselle säädetyt edellytykset täyttävälle siihen varatuista 

määrärahoista riippumatta. Sen sijaan se on kunnan yleisen järjestämisvelvolli-

suuden piiriin kuuluva, määrärahasidonnainen etuus, jota toteutetaan sille vara-

tun määrärahan puitteissa. Kunta voi siis perustellusti kieltäytyä myöntämästä 

tukea, mikäli rahaa ei enää ole kuluvana vuonna tarkoitukseen käytettävissä. 

Yleisenä periaatteena kuitenkin on, että palvelun tarve tulee näissäkin tilanteissa 

arvioida yksilöllisesti eikä palvelua voida evätä pelkästään määrärahan puuttee-

seen vedoten. (HE 164/2014,12.)  

Omaishoidon määrärahojen riittävyyden osalta on huomattava, että lähtökohtai-

sesti kunnan tietysti tulisi varata omaishoitoon riittävästi määrärahoja. Järjestä-

misvastuussa olevan kunnan tulee nimittäin vastata muun muassa järjestettävien 

palvelujen, ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä tar-

peen ja määrän määrittelemisestä. Lisäksi kunnan talousarvio ja -suunnitelma on 

laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. (KL 

410/2015.) Näin ollen omaishoidon määrärahojen loppuminen edellyttänee erityi-

sen huomion kiinnittämistä määrärahojen riittävyyteen seuraavan talousarvion 
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laadinnan yhteydessä.  Muutoin kyseessä lienee lainvastainen toiminta tietoisen 

alibudjetoinnin johdosta.  

Esiintyvää tarvetta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon ennakollinen arvio siitä, mi-

ten tarve mahdollisesti tulevina vuosina voi muuttua tai vaihdella, ja mikä vaikutus 

tällä mahdollisesti on omaishoidon tuessa varattaviin määrärahoihin (Apulaisoi-

keusasiamies 1863/4/09, 4). Lisäksi korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan to-

dennut, että kunnan mitoittaessa talousarviossaan jonkin yleisen järjestämisvel-

vollisuuden alaisuuteen kuuluvien lakisääteisten tehtävien määrärahat kunnassa 

esiintyvää tarvetta selvästi alhaisemmaksi, kunta ei voi yksittäistapauksessa ve-

dota määrärahojen puutteeseen hakemuksen hylkäämisperusteena (HE 

164/2014,13).  

Määrärahojen riittävyyttä koskevan kysymyksen osalta, voidaan jälleen todeta 

etäomaishoitokäsitteen määrittelyn tärkeys. Mikäli etäomaishoitoa ei tunnisteta 

tai tunnusteta yhdeksi omaishoidon toteuttamistavoista, ei sen vaikutustakaan 

tule otetuksi huomioon omaishoidon määrärahoista päätettäessä. Erityisesti etä-

omaishoidon osalta on vielä huomioitava, että kunnalla ei ole ehdotonta velvolli-

suutta myöntää palvelua silloinkaan, kun henkilön todetaan olevan palvelun tar-

peessa ja määrärahoja olisi vielä käyttämättä. Tämä edellyttää korkeimman oi-

keuden ratkaisun mukaan kunnan arviota siitä, että tiettyyn palveluun varatut 

määrärahat eivät riitä kaikille hakijoille. Tällöin kunta voi kohdentaa määrärahat 

kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville hakijoille. (Apulaisoikeusasiamies 

1863/4/09, 4.) Tämä niin sanottu tarveperiaate on yleisesti sosiaalihuollossa nou-

datettu periaate, kun rajallisia resursseja jaetaan (Raunio 1995, 325). Etäomais-

hoitotilanteiden osalta tämä merkinnee lähtökohtaisesti heikompaa vertailuase-

maa, suhteessa samassa taloudessa tapahtuvaan omaishoitoon? 
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5 SOPIMUSETÄOMAISHOIDON TUKEMINEN 

Edellä on tarkasteltu niitä kriteerejä joiden täyttyessä kunta voi myöntää omais-

hoidon tukea. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu 

hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annetta-

vasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista (Omaishoi-

tolaki 937/2005). Omaishoidon tuen palkkion, palvelujen sekä tuen määrän ja ta-

son arvioinnin tulisi tapahtua hoidettavan hoidon ja huolenpidon määrän, sitovuu-

den sekä hoitajan voimavarojen perusteella (STM 2005:30, 24).  

5.1 Hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut  

Kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon tukemiseksi, on omaishoidon tukeen 

sisällytettävä omaishoidettavalle tarpeellisia sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

luja. Näiden lisäksi hoidettava voi tarvita muitakin kuin omaishoidon tukena an-

nettavia palveluja (STM 2005:30, 30). Omaishoitolaki ei siis ole muuta lainsää-

däntöä poissulkeva, vaan palvelut ovat täydennettävissä toisiaan tukeviksi pal-

velukokonaisuuksiksi tilannekohtaisen arvion perusteella. Yleisimpänä omaishoi-

don tukeen liitetty palvelu on kotihoito ja muut tukipalvelut kuten ateria-, kuljetus- 

ja kylvetyspalvelut, päivätoiminta, vammaisten työ- ja päivätoiminta kuin apuväli-

nepalvelut (Linnosmaa ym. 2012, 33-34). Vaikeavammaiselle omaishoidettavalle 

voidaan myöntää myös henkilökohtainen avustaja. 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä 

avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opis-

kelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ylläpitämisessä (Vammaispalvelulaki 380/1987). Henkilökoh-

tainen apu ei ole omaishoitoa, vaan henkilökohtainen avustaja on itsenäisen ja 

omista valinnoista lähtevän toiminnan mahdollistaja (Räty 2009, 232). Henkilö-

kohtaisen avun ulkopuolelle rajautuvat sellaiset avun tarpeet, joiden tyydyttämi-

nen edellyttää pääosin hoivaa, hoitoa ja valvontaa (HE 166/2008, 17). Oikeus-

käytännössä on vastaavasti katsottu, että omaishoitajalla ei ole velvollisuutta 
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avustaa hoidettavaa henkilöä tämän harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallis-

tumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä (THL 2018). Itse asi-

assa 8C§:n kirjoitusasusta poiketen, on pykälää koskevissa esitöissä, kotona 

omaisten turvin asuvien henkilöiden henkilökohtainen apu rajattu kodin ulkopuo-

liseen avustamiseen (HE 166/2008, 17). Keskeinen ero omaishoidon ja henkilö-

kohtaisen avun välillä on lisäksi niiden toteuttamistapa. Omaishoidosta poiketen, 

ei henkilökohtaisena avustajana voi toimia omainen tai muu läheinen henkilö, 

ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön 

edun mukaisena (Vammaispalvelulaki 380/1987). Säännöksellä pyritään koros-

tamaan hoidettavan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Tällainen henkilön edun 

mukainen, painava syy voi esimerkiksi olla äkillinen avuntarve, mikäli vakituinen 

avustaja sairastuu tai hänen työsuhteensa päättyy, kun ulkopuolisen avustajan 

löytyminen on vaikeaa sekä vammaan tai sairauteen liittyvät syyt (HE 166/2008, 

17). Edelleen on kuitenkin huomattava, että milloin omainen tai muu läheinen 

henkilö toimii erityisen syyn perusteella henkilökohtaisena avustajana, ei hän voi 

samanaikaisesti toimia henkilön omaishoitajana (NKL 2018).  

Hoidettavalle annettavat palvelut sisältyvät omaishoidon tukeen, mutta oikeus-

käytännössä on katsottu, että ne voivat vähentää omaishoidon tarvetta siten, että 

runsaasti palveluita saavan kohdalla palkkio on alempi kuin hoitoisuudeltaan sa-

manlaisella, mutta kokonaan omaishoitajan hoidon varassa olevalla henkilöllä. 

Omaishoidon palkkiota ei kuitenkaan voida evätä, yksinomaan sillä perusteella, 

että henkilö saa omaishoitajan työtä tukevia palveluita, ellei kyse ole laitos-

hoidosta. Lyhytaikaisen laitoshoidon osalta on oikeuskäytännössä puolestaan 

katsottu, että se ei säännöllisenäkään ole este omaishoidon tuen myöntämiselle. 

Lyhytaikainen laitoshoito voi kuitenkin, vastaavasti kuin kotihoito tai muut palve-

lut, alentaa hoitopalkkiota tai olla peruste jättää se kokonaan maksamatta kuu-

kausitasolla tarkastellen5. (Räty 2009, 415.) 

Omaishoidon tukeen sisältyvistä, kuin muistakin sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluista voidaan periä maksuja siten kuin asiakasmaksulaissa on säädetty. 

                                                
5 Kaksi viikkoa kuukaudessa kuntoutuslaitoksessa, oli peruste olla maksamatta omaishoidon tu-
kea ko. kuukaudelta. 
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Tältä osin on huomattava, että omaishoitopalkkio on omaishoitajalle maksettava 

korvaus. Siitä ei siten voi vähentää niitä kustannuksia, joita hoidettavalle annet-

tavista sosiaali- ja terveyspalveluista mahdollisesti aiheutuu. 

5.2 Hoitopalkkio 

Omaishoidon tukeen sisältyy aina rahana maksettava palkkio (Räty 2009, 415). 

Hoitopalkkio ei ole tulosidonnainen, vaan se määräytyy hoidon sitovuuden ja vaa-

tivuuden mukaan. Kunnat päättävät hoitopalkkion suuruudesta ja palkkioluokista 

itsenäisin kriteerein, joskin lakiin kirjattujen vähimmäismäärien puitteissa. Omais-

hoitolain mukaan palkkion tulee olla vähintään 300€ kuukaudessa, ja tilanteissa, 

joissa omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen (esimerkiksi saatto-

hoito) aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, vähintään 

600€ kuukaudessa. (Omaishoitolaki 937/2005.) Korkeammalla palkkioluokalla on 

tarkoitus korvata ansiotulonmenetystä, eikä siten tarvitse maksaa, mikäli omais-

hoitaja saa vastaavalta ajalta muuta ansiomenetystä korvaavaa tukea. Harkin-

tansa mukaan kunta voi lain rajoittamatta maksaa suurempia hoitopalkkioita tai 

esimerkiksi korotettua hoitopalkkiota niissäkin tilanteissa, joissa omaishoidon si-

tovuus ei aiheuta ansiomenetyksiä. (HE 131/2005, 23.) Hoitopalkkioiden määrää 

tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoi-

mella (Omaishoitolaki 937/2005). 

Lakiin on otettu mahdollisuus sopia vähimmäispalkkioita pienempien korvauksien 

maksamisesta. Tämä on mahdollista, milloin hoito ei ole ympärivuorokautista tai 

jatkuvasti päivittäin sitovaa, kun hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä tai sii-

hen on hoitajan esittämä erityinen syy. Palkkion alentamisen osalta on huomat-

tava, että ainoa säännös joka sisältää hoidon ja huolenpidon ajallista sitovuutta, 

löytyy lain pykälästä koskien omaishoitajan vapaita. Tältä osin on katsottu, että 

sidonnaisuus katsotaan ympärivuotiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää 

säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolelle järjes-

tettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. 

(Omaishoitolaki 937/2005, 5§.) Säännöksen tarkoittamana vähäisenä osana 
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vuorokaudesta on pidetty säännöllistä poissaoloa, joka kestää keskimäärin enin-

tään 5—7 tuntia arkipäivää kohti (HE 131/2005, 23). Sen sijaan vähemmän sito-

vien omaishoitotilanteiden osalta, johon etäomaishoitotilanteet asettunevat, ei la-

kiin ole kirjattu lainkaan hoidettavan tai hoitajan poissaoloon liittyviä aikarajoja. 

Oikeuskäytännössä onkin katsottu, että tällaisessa tilanteessa on harkinnassa 

huomioitava hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve, ja se miten hoitajan pois-

saolo vaikuttaa hoitoon (Räty 2009, 415).  

Hoitopalkkiota ei saa sovittaa yhteen muihin sosiaaliturvaetuuksiin. Yhteensovi-

tuskielto merkitsee sitä, että esimerkiksi erityishoitotuen saaminen ei estä omais-

hoidon tuen myöntämistä ja palkkion maksamista (Räty 2009, 402). Tältä osin on 

kuitenkin muistettava, että omaishoidon tuki myönnetään hoidettavalle, kun taas 

palkkio maksetaan hoitajalle. Palkkion ei katsota varsinaisesti edes olevan sosi-

aalietuus, vaan palkkio tehdystä hoitotyöstä (KK 27/2014). Näin ollen se otetaan 

huomioon hoitajan tulona esimerkiksi toimeentulolaskelmassa, ja se voi vaikuttaa 

hoitajan saamien sosiaalietuuksien tasoon. Omaishoitopalkkio on hoitajalle vero-

tettavaa tuloa ja se kerryttää eläkettä siten, kun kunnallisessa eläkelaissa sääde-

tään (Omaishoitolaki 937/2005, 10§). 

5.3 Vapaa 

Etäomaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalente-

rikuukautta kohti. Kuten muukin omaishoidon tuki, on myös vapaapäivien määrä 

porrastettu hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Etäomaishoidon tilan-

teissa ei siten voitane katsoa oikeuden vähintään kolmeen vapaapäivään kuu-

kautta kohden täyttyvän, sillä tämä edellyttää sitoutumista hoitoon yhtäjaksoi-

sesti, vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Va-

paapäivien osalta omaishoitolaki määrittää vain vapaapäivien vähimmäismäärän. 

Kunta voi halutessaan järjestää omaishoitajalle enemmän vapaapäiviä sekä alle 

vuorokauden pituisia vapaita. (Omaishoitolaki 937/2005, 4§.) Lisäksi omaishoi-

taja ja kunta voivat vapaasti sopia, että lakisääteiset vapaat pidetään useampana 

alle vuorokauden mittaisena jaksona, tai että etäomaishoitaja voi vastaavasti 
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kerryttää lomia myöhemmin käytettäväksi. Kyseessä on nimenomaisesti sopi-

muksenvarainen asia, joka edellyttää molempien tahtoa asiasta sopimiseen. 

Omaishoitajalla eikä kunnalla ole oikeutta yksipuolisesti poiketa, tai vaatia toista 

poikkeamaan lakiin kirjatusta lähtökohdasta. Toisaalta huomioon tullee ottaa 

omaishoitajien yhdenvertainen kohtelu. Vaikka sopimukset lähtökohtaisesti ovat 

sopijoiden välisiä sitoumuksia, ei omaishoitajia tule vapaakäytäntöjen osalta 

asettaa kunnassa keskenään eriarvoiseen asemaan.  

Hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan vapaan ai-

kana vastaa kunta (Omaishoitolaki 937/2005, 4§). Tätä varten kunnan tulee tur-

vata riittävät resurssit ja osaaminen sekä järjestää hoidettavalle laadukasta ja 

kuntouttavaa hoitoa ja huolenpitoa (STM 6/2016, 5). Lähtökohtana tulee aina olla 

hoidettavan etu siten, että hoitojärjestely turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, tervey-

den ja turvallisuuden. Vapaan aikainen hoito tulisi pyrkiä järjestämään ensisijai-

sesti hoidettavan toivomalla tavalla, joskin kunnalle jää viimesijainen päätösvalta 

sijaishoidon järjestämistavan suhteen. (HE 131/2005, 21.) Hoito voidaan järjes-

tää esimerkiksi perhehoitona, palvelusetelillä yksityisen palvelutuottajan tuotta-

mana palveluna, kunnan yksikössä tai sijaishoitona. Hoitajan vapaan aikainen 

hoito tulee lähtökohtaisesti kuitenkin järjestää avohuollon palveluna. Laitoshoitoa 

tulisi käyttää vain silloin, kuin avohuolto ei hoidettavan tarpeiden takia ole käy-

tännössä mahdollista (STM 6/2016, 5). 

Vapaapäivien ja virkistysvapaan pitäminen eivät vähennä hoitopalkkion määrää. 

Sen sijaan, vastaavasti kuin omaishoidettavalle annettavien muiden palvelujen 

osalta, voidaan vapaanaikaisista, omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa 

korvaavista palveluista periä maksu (Omaishoitolaki 937/2005, ja Asiakasmak-

sulaki 734/1992.) Tämän, lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta perittävän 

maksun enimmäismäärä on säädetty asiakasmaksulaissa. Lisäksi maksu on päi-

väkohtainen eli yksi maksu kattaa koko vuorokauden sijaishoidon myös siinä ta-

pauksessa, että vapaat on sovittu pidettäviksi useammassa alle vuorokauden 

kestävässä jaksossa (HE 85/2016,13). Asiakasmaksulaissa on säädetty vain 

maksun enimmäismäärästä. Näin ollen, kuten muidenkin sosiaali- ja 
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terveydenhuollon palvelumaksujen osalta voi kunta lainsäädännön estämättä 

päättää pienemmistä maksuista, tai jopa kokonaan maksuttomista palveluista 

(STM 2018). 

5.4 Omaishoitoa tukevat palvelut 

Omaishoitajan hoitotehtävää tukevana palveluna kunnan on tarvittaessa järjes-

tettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten, hyvin-

vointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tu-

kevia sosiaali- ja terveyspalveluja (Omaishoitolaki 937/2005).  

Kunnan velvoite järjestää omaishoitajille tarvittaessa koulutusta ja valmennusta 

tuli voimaan tämän vuoden alusta, eikä käytännön muotoutumisesta tai valmen-

nusten järjestämistavasta ole vielä kokemusta. Vaarana pykälän muotoilun joh-

dosta kuitenkin on, että se asettaa omaishoitajia eriarvoiseen asemaan monin 

tavoin. Harkintavalta valmennuksen ja koulutuksen tarpeellisuudesta on jätetty 

kunnalle, joskin valmennuksen tarvetta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös 

omaishoitajan ja hoidettavan mielipide. Paitsi tarpeellisuusarvion suhteen, on 

kunnille jätetty mahdollisuus päättää myös valmennuksen toteuttamistavasta. 

Näin ollen valmennuksen saatavuus ja sisältö voivat poiketa merkittävästi eri kun-

tien välillä. Lisäksi se asettanee eriarvoiseen asemaan ”uudet” ja ”vanhat” omais-

hoitajat. Esitöiden mukaan tavoitteena nimittäin on, että lähes kaikki uudet omais-

hoitajat valmennettaisiin ennen omaishoitosopimuksen tekemistä, joskaan val-

mennus ei ole edellytyksenä sopimuksen tekemiselle. (HE 85/2016, 5.) Omais-

hoitajia ei tulisi yhdenvertaisuuden turvaamiseksi kohdella eri tavalla riippumatta 

siitä, onko omaishoitosopimus solmittu ennen vai jälkeen uuden pykälän voimaan 

tulon. 

Lähtökohtaisesti valmennusta siis annettaisiin ennen omaishoitotehtävän alka-

mista, mutta sitä voitaisiin tarvittaessa antaa myös omaishoitotehtävän alettua.  

Kunta voi myös tarvittaessa järjestää omaishoitajalle koulutusta omaishoitosuh-

teen kestäessä. Tarjottavan koulutuksen laatu ja sisältö tulisi määräytyä omais-

hoitajan yksilöllisen tarpeen, valmiuksien, omaishoitotilanteen vaatimusten ja 
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muiden asiaan vaikututtavien olosuhteiden mukaan. (HE 85/2016, 6-12.) Näin 

ollen, myös omaishoitajien koulutustarpeen ja koulutuksen sisällön määrittely, on 

jätetty kuntien harkintavaltaan ilman tarkempaa ohjeistusta. Koulutus voi liittyä 

esimerkiksi erilaisten apuvälineiden käyttöön, ergonomisten työasentojen opetta-

miseen ja haasteellisista tilanteista selviytymiseen (STM 6/2016, 2). 

Omaishoitajien hoitotehtävää tukevilla hyvinvointi- ja terveystarkastuksilla puo-

lestaan tarkoitetaan kliinisillä tutkimuksilla, tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja luo-

tettavilla menetelmillä suoritettua hyvinvoinnin, terveydentilan ja toimintakyvyn 

tarkastusta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää terveydentilan 

selvittämistä ja neuvontaa (HE 85/2016, 12). Maksuttomia tarkastuksia tulisi tar-

jota omaishoitajille noin kahden vuoden välein, mutta omaishoitajalla ei ole vel-

vollisuutta käyttää tarjottua tarkastusmahdollisuutta. Toisin kuin omaishoitajaval-

mennusten ja -koulutusten osalta, on hyvinvointi- ja terveystarkastusten sisältöä 

ohjeistettu sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfolla. Ohjeistuksen mukaan tar-

kastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 

arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnis-

taminen. Tarkastuksen perusteella omaishoitaja ohjataan tarvittaessa muiden so-

siaali- ja terveyspalvelujen piiriin, kuntoutukseen, vertaistukiryhmiin tai omaishoi-

tajan tehtäviä voitaisiin myös keventää. (STM 3/2015.) Hoitajan terveyden ja voi-

mavarojen tarkastelun osalta on huomioitava, että milloin hoitaja tarvitsee itse 

runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, tullee harkittavaksi hänen ky-

kynsä ylipäänsä toimia omaishoitajana. 
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6 HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAAN 

KIRJATTAVAN ETÄOMAISHOIDON TUKEMINEN 

Edellä on käsitelty sitä, millä edellytyksillä ja missä tilanteissa on mahdollisuus 

saada omaishoidon tukea. Kuten ilmeni, hoidetaan suurin osa kaikista omaishoi-

doksi katsottavista tilanteista kuitenkin ilman toimeksiantosopimusta. Syitä sopi-

muksettoman tilanteen syntymiseen esitettiin useampia, mutta pääasiassa etä-

omaishoitotilanne jää sopimusomaishoidon ulkopuolelle, koska annettavan hoi-

don ja huolenpidon ei katsota kuntakohtaisen kriteeristön osalta täyttävän omais-

hoidon tuen saamiseksi asetettuja vaatimuksia. Tästä huolimatta kaikki omais-

hoidoksi katsottava hoito- ja huolenpito tulisi kirjata hoidettavan hoito- ja palvelu-

suunnitelmaan. Tämä on tärkeää, sillä hoitotilanne voi ensinnä tarvita tuekseen 

kunnan palveluja, ja toisaalta näin kyetään varatumaan esimerkiksi siihen, miten 

omaishoidon osuus hoitotyöstä järjestetään niissä tilanteissa, joissa hän on esty-

nyt toimimaan omaishoitajana. (KOHO 2014, 55.) Hoito- ja palvelusuunnitelmaan 

kirjattavan etäomaishoidon tukemisesta säädetään sosiaalihuoltolaissa. Tämän 

lisäksi kunta voi tietysti halutessaan tukea tätä, kuten sopimusperusteista omais-

hoitoa myös muilla palveluilla. Lisäksi on huomattava, että hoidettavalla on oikeus 

saada esimerkiksi vammaispalvelulain tai terveydenhuoltoa koskevan sääntelyn 

mukaisia palveluja riippumatta millaisesta omaishoitotilanteesta on kyse. 

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalipalveluja on järjestettävä tuen tarpeessa ole-

vien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014). Omaisen tai läheisen tuen tarpeella tarkoitetaan paitsi toimeksianto-

suhteisia omaishoitotilanteita, niin myös tilanteita, joissa henkilö hoitaa, ohjaa, 

tukee tai valvoo sairasta, vammaista tai iäkästä omaistaan tai läheistään ilman 

että kyseinen omainen tai läheinen olisi laajemmin muiden sosiaalipalvelujen asi-

akkaana. Tuen tarpeiden taustalla olevat syyt voivat olla seurausta esimerkiksi 

hoitajan omasta ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn heikkenemisestä, työn 

ja hoivaamisen yhteensovittamisen vaikeuksista, hoidettavan henkilön tilanteiden 

tai tilan muutoksista, levon puutteesta ja uupumisesta, sairauksista, mielenter-

veyden horjumisesta, päihdeongelmasta tai hoidossa tarvittavien tietojen ja 
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taitojen puutteesta. (HE 164/2014, 109.) Näihin mahdollisiin tuen tarpeisiin tulee 

vastata muun muassa sosiaalityöllä ja – ohjauksella, päihde- ja mielenterveys-

työllä sekä muilla terveydelle ja hyvinvoinnille välttämättömillä sosiaalipalveluilla 

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014).  

Omaistaan ja läheistään hoitavalle henkilölle on sosiaalipalveluna järjestettävä 

muiden palvelujen lisäksi vapaata. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä tuen tar-

peessa olevan henkilön, päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle omai-

selle tai läheiselle vapaapäiviä, sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita 

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Vapaan edellytyksenä on, että omaisen tai lähei-

sen antama hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitel-

maan. Lisäksi säännös edellyttää, että hoito on päivittäin sitovaa. Hallituksen esi-

tyksen mukaan säännös koskeekin käytännössä niitä omaishoidon tuesta anne-

tun lain 3 §:n edellytykset täyttäviä henkilöitä, jotka eivät kuitenkaan ole tehneet 

omaishoitosopimusta. (HE 85/2016, 14.) Esitöiden muotoilusta saattaa herätä kä-

sitys, että näissä tilanteissa omaishoitosopimuksen tekemättä jättäminen olisi 

lähtökohtaisesti kiinni omaishoitajan omasta tahdosta. Näin asia ei kuitenkaan 

pääsääntöisesti ole, joten säännöksen tarkoituksena lienee kattaa ylipäänsä ti-

lanteet, joissa omaishoitosopimusta ei kunnan ja omaishoitajan välillä ole. Virkis-

tysvapaiden aikana kunnan on huolehdittava hoidon tarkoituksenmukaisesta jär-

jestämisestä (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014).  

Vapaita koskeva sosiaalihuoltolain muutos astui voimaan vuoden 2017 alusta, 

täsmentäen vapaan myöntämisen edellytyksiä. Säännöksen ajatuksena on, että 

vapaat ovat tarpeen hoitajan jaksamisen tukemiseksi ja hoitosuhteen pysyvyyden 

ylläpitämiseksi (HE 85/2016, 6). Periaatteessa ajatus on kannatettava, mutta käy-

tännössä säännös loukkaa yhdenvertaisuutta, minkä lisäksi se nostaa esiin myös 

muita omaishoidon ongelmakohtia. Milloin sosiaalihuoltolain säännöksen edellyt-

tämä tilanne nimittäin on käsillä, tulee lain esitöiden mukaan omaishoidon tuen 

myöntämiselle asetetun kriteeristön täyttyä. Mielestäni ei voi olla yhdenvertaisuu-

den kannalta hyväksyttävää, että tällaisissa tilanteissa sovellettavaksi kuitenkin 

tulee sosiaalihuoltolain säännöstö. Omaishoitolain kriteeristöt täyttävät omaishoi-

totilanteet tulee saada omaishoitolain piiriin, milloin sopimukseton tila ei ole 
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omaishoitajan omasta tahdosta lähtevää. Rinnakkainen, omaishoitajalle epä-

edullisempi järjestelmä ei ole kestävä ratkaisu omaishoitolain ”valuvikoihin”. Mi-

käli todellisiin omaishoitolain uudistuksiin ei ole poliittista tahtoa, tulisi sosiaali-

huoltolain vapaita koskeva sääntely vähintäänkin yhdenmukaistaa omaishoito-

lain kanssa. Tällöin omaishoitolain kriteerit täyttävät omaishoitotilanteet, oikeut-

taisivat sosiaalihuoltolain nojalla sopimuksettomalle omaishoitajalle vähintään 

kaksi vapaapäivää kuukaudessa. Harmillista on, että sosiaalihuoltolain vapaita 

koskeva säännös on suhteellisen uusi. Tämä merkinnee, että lainsäädännöllisiä 

uudistuksia ei lähivuosina ole odotettavissa. 
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7 POHDINTA 

7.1 Päätelmiä ja kehittämisehdotuksia 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata etäomaishoidon tukemista osana palve-

lujärjestelmää lainopillisesta näkökulmasta käsin. Aiheeseen paneutuessa kävi 

ilmi, että etäomaishoito on käsite, jolla ei ole olemassa virallista määritelmää, eikä 

siitä ole mainintaa omaishoitoa sääntelevässä lainsäädännössä. Kyseisestä nä-

kökulmasta etäomaishoito on pelkistetysti omaishoitoa, ja sen mukaisesti sen 

asemaa palvelujärjestelmässä tulee myös tarkastella. Etäomaishoito kuitenkin si-

sältää olennaisen eron, ”etäisyyden”, suhteessa tavanomaiseen omaishoitoon. 

Tämä ominaispiirre vaikeuttaa sen tarkastelua ja sijoittamista omaishoidon ken-

tällä. Tilannetta ei helpota se, että omaishoidon asemointi hoitomuotona yli-

päänsä on haastavaa omaishoidon jäsentymättömyyden, heikon tunnettavuuden 

ja soveltamiskäytäntöjen epäyhtenäisyyden johdosta.  

Omaishoitoa lakisääteisenä sosiaalipalveluna säätelee laki omaishoidon tuesta. 

Lakitasoisesta säätelystä huolimatta, on omaishoidon tuen soveltamiskäytän-

nöissä merkittäviä kunnallisia eroja. Omaishoitolaki määrittelee omaishoidon tu-

elle vain väljät kriteerit ja reunaehdot, joita täsmennetään kuntakohtaisesti. Tämä 

asettaa omaishoitotilanteet huomattavan eriarvoiseen asemaan, riippuen hoidet-

tavan asuinkunnan linjauksista omaishoidon tuen suhteen. Perustuslaki edellyt-

tää ihmisten yhdenvertaista kohtelua lain edessä. Laaja kunnallinen harkintavalta 

johtaa kuitenkin käytännössä siihen, että omaishoitajien yhdenvertaisuus ei to-

teudu. Kuntakohtaisten kriteerien johdosta saattaa käsillä olla jopa tilanne, jossa 

etäomaishoitajuus ei tule käytännössä lainkaan kyseeseen. 

Kunnallisissa kriteereissä ei missään tapauksessa tulisi olla sellaisia kiristyksiä, 

jotka jo perusteiltaan rajoittavat omaishoitolain soveltamista tietyissä tapauk-

sissa. Jokaisen päätöksen lähtökohtana tulee olla omaishoitotilanteen yksilölli-

nen tarkastelu sekä arviointi, riippumatta hoitajan ja hoidettavan virallisista koti-

osoitteista. Tämä on mielestäni kunnallisen harkintavallan rajoittamisen vähim-

mäisvaatimus. Tavoitteena tulee kuitenkin olla yhtenäisen valtakunnallisen 
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kriteeristön käyttöönottaminen. Tämä ei liene teknisesti vaikeaa, mikäli poliittista 

tahtoa asialle löytyisi. Hyvä tilaisuus uudistusten läpiviennille olisi mahdollisten 

uusien sote- alueiden kriteeristöjen määrittelyn yhteydessä. Tämän työn jälkeen 

olisi luontevaa jatkaa koko valtakuntaa koskevan kriteeristön työstämiseen. Yh-

tenäinen kriteeristö lienee edellytys myös sille, että omaishoidon tuki voitaisiin 

säätää subjektiiviseksi, kaikille edellytykset täyttäville kuuluvaksi, määrärahoista 

riippumattomaksi oikeudeksi ainakin omaishoitopalkkion ja vapaan järjestämisen 

osalta.  

Riippumatta siitä millaista kriteeristöä omaishoidon tuen arvioinnissa käytetään, 

tai tullaan tulevaisuudessa käyttämään, jäänee merkittävin osa etäomaishoidosta 

omaishoitolain soveltamisalan ulkopuolelle joka tapauksessa siitä syystä, että 

hoidon vaativuuden ja sitovuuden ei voida katsoa täyttävän tuen myöntämisedel-

lytyksiä. Tämä onkin ymmärrettävää, sillä kaikkia hoito- ja huolenpitotilanteita ei 

ole tarkoituksenmukaista, eikä edes mahdollista määritellä omaishoidoksi lain-

säädännön näkökulmasta. Mikäli omaishoitoa kuitenkin vakavasti halutaan kehit-

tää tulevaisuuden hoitomuotona, tulisi myös etäomaishoidon mahdollisuuksia 

tässä kontekstissa tarkastella rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Tällainen ajatus 

voisi olla esimerkiksi mahdollisuus jakaa sopimuksenmukainen etäomaishoito 

kahden omaisen ja/tai läheisen kesken. Tällaisella ratkaisulla kyettäisiin vähen-

tämään yksittäisen hoitajan sitoutumisen astetta, vaikka itse omaishoitotilanne 

itsessään säilyisikin sitovana. Lisäksi terveys- ja hyvinvointiteknologia on voimak-

kaasti kasvava sekä kehittyvä tutkimuksen ja tuotekehittelyn ala. Teknisillä rat-

kaisuilla tuettu etäomaishoitajuus ottaneekin tulevaisuudessa merkittäviä edistys-

askeleita. 

Milloin etäomaishoito ei tule omaishoitolain soveltamisen piiriin, mutta on kuiten-

kin merkittävässä roolissa osana hoidettavan hoitoa- ja huolenpitoa, tulisi se kir-

jata hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Tällöin etäomaishoitotilanne tu-

lee sosiaalihuoltolain mukaisen tuen piiriin. Vaatimus lienee perusteltua siitä nä-

kökulmasta, että omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Lain-

säädännöllisesti ketään ei voi pakottaa ottamaan vastuulleen omaishoitajuuteen 

liittyviä velvoitteita. Milloin omainen tai läheinen kuitenkin ottaa merkittävästi 
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hoito- ja huolenpitovastuuta pois yhteiskunnalta hoitaakseen, lienee kohtuullista 

ajatella, että yhteiskunta myös osaltaan tukee omaishoitajaa tässä tehtävässä 

hänen niin halutessaan. Sosiaalihuoltolain uudistus ei saa, kuten aiemmin to-

dettu, jäädä vain omaishoitolain puutteita korjaavaksi mekanismiksi. Omaishoito-

lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävää omaishoitoa, voitaisiin sosiaalihuoltolain 

säännösten lisäksi tukea esimerkiksi verotuksellisesti matkakuluvähennyksin.  

Edellä kuvatuilla ratkaisuilla omaishoitotilanne jäisi yhteiskunnan tuen ulkopuo-

lelle vain niissä tilanteissa, kun kyse on vähemmän sitovasta ja vaativasta omais-

hoidosta, tai kun kyse on rajatapauksista suhteessa omaishoidon ja toisaalta lä-

heis-, ystävyys- sekä naapuriavun käsitteisiin. Lisäksi tuetun omaishoidon ulko-

puolelle jäisivät luonnollisesti ne etäomaishoitajat, jotka mahdollisesti hyvinkin 

vaativasta omaishoitotilanteesta huolimatta eivät halua hakeutua tuen piiriin. Täl-

lainen jaottelu selkeyttäisi mielestäni merkittävästi omaishoidon kokonaisuutta ja 

sen asemointia suhteessa palvelujärjestelmään. Tällä olisi mielestäni merkitystä 

myös sille yhteiskunnalliselle tavoitteelle, jonka mukaan on tärkeää kasvattaa 

omaishoidon roolia toimia osaltaan hyvinvointipalveluihin tulevaisuudessa koh-

distuvien paineiden ratkaisijana.  

Erityisesti omaishoidon merkitystä on korostettu kustannusten hillitsijänä, sekä 

hoidettavan oikeutena saada toiveidensa mukaista hoitoa. Tätä tavoitetta vas-

taan peilaten omaishoidon nykytila, sekä asenneilmasto niin valtio- kuin kuntata-

solla herättää ristiriitaisia ajatuksia. Omaishoidon merkitystä ei kukaan kansanta-

loudellisesta, tai inhimillisestä näkökulmasta tarkastellen kiistäne, mutta omais-

hoidon tukeminen, mahdollistaminen, hyödyntäminen ja ennen kaikkea kehittä-

minen, tuntuu tästä huolimatta jostain syystä jääneen puolitiehen. Mikäli kuitenkin 

ollaan tilanteessa, että yhteiskunta tunnustaa tarvitsevansa omaishoitoa myös 

tulevaisuudessa, olisi korkea aika ryhtyä vakaviin ponnisteluihin omaishoidon 

lainsäädännön, aseman, arvostuksen ja houkuttelevuuden parantamiseksi. Kii-

tospuheita ja vaalilupauksia on tältä osin jo riittävästi kuultu. 
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7.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyön kysymyksenasettelun johdosta opinnäytetyön metodiksi valikoitui 

lainoppi, eli työssä tulkitaan voimassa olevaa oikeutta oikeuslähteitä hyödyntä-

mällä (Sutela ym. 2003, 10). Etäomaishoidolle palvelujärjestelmässä annettava 

tuki johdetaan lainsäädännöstä, ja siksi muiden tutkimuksellisten lähestymistapo-

jen avulla ei tutkimuskysymykseen vastaaminen olisi mielestäni ollut edes mah-

dollista.  

Lainopin keskeisenä menetelmänä on tulkinta. Opinnäytetyön luotettavuutta ar-

vioin kahdesta näkökulmasta; tulkinnan luotettavuus ja tulkittavan lähdeaineiston 

luotettavuus. Lainopin totuus oikeusnormeista on ”heikompaa” kuin empiirisesti 

havaittavissa oleva totuus. Tulkintoja ei ole mahdollista osoittaa todeksi tieteelli-

siä tutkimusmenetelmiä käyttäen, vaan kysymys tulee tarkasteltavaksi filosofis-

ten totuusteorioiden kautta. Hirvosen mukaan näistä ovat ensisijaisia koherens-

siteoria, joka määrittelee totuuden suhteessa aiemmin todeksi arvioituihin asioi-

hin, sekä konsensusteoria mikä puolestaan tarkoittaa yhteisymmärrystä vallitse-

vasta asiantilasta. (Hirvonen 2003, 31-36.)  

Filosofisten pohdintojen sijaan, päädyn arvioimaan opinnäytetyön tulosten luotet-

tavuutta tieteelliselle tiedolle asetettujen kriteerien avulla, jotka voidaan asettaa 

seuraavasti. Tieteellinen tieto on sellaista tietoa, joka on: 1) tutkimuskohteesta 

objektiivisesti kertovaa, 2) kaikkia dogmeja, auktoriteetteja ja uskomuksia epäile-

vää, 3) kriittisen ajattelun ja tutkimuksen kautta syntynyttä, 4) kritiikille ja arvioin-

nille alistettua, 5) edistyvästi uusia totuuksia etsivää ja virheitä korjaavaa, 6) au-

tonomista eli riippumatonta ulkopuolisista intresseistä. (Hirvonen 2003, 17.) Opin-

näytetyötä tehdessäni olen pyrkinyt objektiivisuuteen, huolellisuuteen ja kriittisyy-

teen. Normien tulkinta omien mieltymysten pohjalta on houkuttelevaa, mutta hyö-

dytöntä, sillä tällaisilla tulkinnoilla ei ole mitään käyttöarvoa. Opinnäytetyössä esi-

tetyt tulokset ovat kuitenkin valideja vain suhteessa opinnäytetyön työstämisen 

aikaan voimassa olevaan lainsäädäntöön. Normisto on jatkuvasti uusiutuvaa, ja 

tämä luonnollisesti vaikuttaa opinnäytetyön tulosten tarkasteluun mahdollisten la-

kimuutosten jälkeen. 
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Opinnäytetyössä esittämieni tulkintojen pääasiallisen lähdeaineiston eli oikeus-

normien luotettavuuden osalta, suomalaista lainoppia yhdistää maltillisen lakipo-

sitivistinen tutkimusparadigma. Sen mukaan voimassa oleva oikeus koostuu 

muodollisesti oikealla tavalla säädetyistä oikeussäännöistä (Tieteen termipankki 

2018). Käytettyjen tuomioistuinratkaisujen luotettavuutta tulkintalähteenä sen si-

jaan heikentää seikka, että opinnäytetyölle käytettävissä olevien resurssien puit-

teissa minulla ei ollut mahdollisuutta tutustua alkuperäisiin oikeuden asiakirjoihin. 

Viittaukset ratkaisukäytäntöön on poimittu oikeuskirjallisuudesta, perustuen ole-

tukseen niiden täsmällisyydestä ja oikeellisuudesta. Muun lähdeaineiston osalta 

olen noudattanut lähdekritiikkiä. Käytetyksi aineistoksi olen hyväksynyt aiemmat 

opinnäytetyöt, virallistahojen julkaisut sekä luotettavaksi mieltämieni instituutioi-

den julkaisemat tutkimukset. 

7.3 Ammatillinen kasvu ja jatkotutkimusaiheet 

Työskentelen omaishoitoyhdistyksessä ja tästä syystä koen aiheen läheiseksi.  

Omaishoitajien edunvalvonta ja aseman parantaminen ovat minulle tärkeitä asi-

oita. Tapaan lähes päivittäin omaishoitajia, ja näen millaista asennoitumista sekä 

vastaanottoa he palvelujärjestelmän osalta saavat osakseen. Suhtautumistapa, 

jossa omaishoito nähdään lähinnä kulueränä ja säästökohteena on minulle vai-

kea asia ymmärtää ja hyväksyä. Tämä seikka näkynee työssäni, vaikka kärke-

vimmät kannanotot jätin pois, muilla foorumeilla esitettäväksi.  

Opinnäytetyön aihe oli minulle selvillä jo hyvissä ajoin. Aiheen valinnan ja kirjoi-

tusprosessin ajan jäsentelin aihetta mielessäni, ja seurasin omaishoidon kenttää 

erityisesti tästä näkökulmasta käsin. Aiheen käsitteleminen tällä tavoin kypsytti 

sitä itse työstämisvaihetta silmällä pitäen. Valittu lähestymistapa on minulle mie-

luinen, ja normeja tulkitessani koen tekeväni tietynlaista salapoliisityötä. Yksi asia 

johtaa toiseen, ja näin aukenevaa ”polkua” on mahdollista seurata lähes loputto-

miin. Välillä huomasin vaikeuksia katkaista tätä ajatuskulkua. Milloin asia on kä-

sitelty riittävän kattavasti ilman, että sen käsittelyssä mennään liian pitkälle yksi-

tyiskohtiin? Tältä osin koen, että paikoitellen jokin yksittäinen seikka saa työssäni 
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liikaa huomiota suhteessa itse aiheeseen, tai muihin asiaan liittyviin vastaaviin 

tekijöihin. Tällaiset ratkaisut ovat kuitenkin olleet välttämättömiä, jotta olen kyen-

nyt sisäistämään ja esittämään käsiteltävän asian itseäni tyydyttävällä tavalla. 

Itse kirjoitusprosessista lähes nautin. Pidän asiatekstin kirjoittamisesta ylipäänsä, 

ja tiesin aiemmin Tampereen yliopistolle tekemäni Pro gradu- tutkielman perus-

teella, että tekstiä syntyy helpohkosti aiheen ollessa itselleni mieluisa ja tärkeä. 

Opinnäytetyön muoto- ja rakennevaatimukset sen sijaan poikkesivat siitä, mihin 

olin aiemmin tottunut. Näiden noudattaminen ja opinnäytetyön viimeisteleminen 

niitä vastaavaksi, olivat minulle opinnäytetyön haastavin ja epämieluisin osa. Toi-

saalta, tehtävänä olevien epämukavien asioiden kohtaaminen ja loppuunsaatta-

minen antavat suuremman onnistumisen tunteen, kuin pelkästään itselle mielui-

sien asioiden tekeminen. Lisäksi olen tutustunut, ja saanut oppia itselleni uudesta 

tavasta jäsentää tutkielmaa. 

Opinnäytetyön tulosten käyttöarvoa pohdin paljon jo aiheen valittuani. Etäomais-

hoidon asema palvelujärjestelmässä on tällä hetkellä lähes olematon ja joka ta-

pauksessa heikko. Herää kysymys, onko ylipäässä mitään merkitystä tutkia täl-

laista aihetta? Olisiko joku muu omaishoitoon liittyvä kysymys tärkeämpi, palvel-

len paremmin omaishoidon kokonaisuutta? Ovatko tulokset millään tavalla hyö-

dynnettävissä? Näiden kysymysten osalta minun on itsekkäästi todettava niiden 

merkitys ainakin itselleni. Mitä paremmin olen perehtynyt omaishoitoon, sitä pa-

remmin pystyn suoriutumaan työstäni, sekä edistämään omaishoitajien oikeuk-

sien toteutumista niin yksilötasolla, kuin suhteessa sidosryhmiin. Luonnollisesti 

toivon, että opinnäytetyöllä olisi informatiivista merkitystä myös omaishoitajille, 

asiasta kiinnostuneille sekä työnsä puolesta omaishoidon kanssa tekemisissä 

oleville. On muistettava, että etäomaishoito ei lainsäädännöllisesti ole erotetta-

vissa muusta omaishoidosta. Tämä seikka on merkittävä tulosten sovellettavuu-

den näkökulmasta.  

Tulevaisuudessa uskon etäomaishoidon lisääntyvän merkittävästi. Tällöin myös 

sitä koskettavat kysymykset toivoakseni noussevat voimakkaammin agendalle. 

Myös valmisteltavana oleva sote- uudistus tullee olemaan vaikutuksellinen 

omaishoidon järjestämisen ja tukikäytäntöjen, erityisesti mahdollisten 
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maakunnallisten kriteerien johdosta. Nämä tullevat vaatimaan tarkempaa tarkas-

telua ja selvitystä. Tällä hetkellä ajankohtaista ja mielenkiintoista olisi selvittää, 

miten ja missä laajuudessa omaishoitolain uudistuksia, valmennusta ja terveys-

tarkastuksia, sekä sosiaalihuollon mukaisia vapaita on lähdetty kunnissa toteut-

tamaan. 
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