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EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE 
  
 
ASIA Hallituksen esitys (HE 85/2016 vp) eduskunnalle laeiksi  

omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 
 
LAUSUNNON ANTAJA  
 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
 
Tukiliitto on valtakunnallinen jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja 
kansalaisjärjestö, jonka kohderyhmään kuuluvat apua ja tukea asioiden 
ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää 
vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.  
 
Tukiliiton tarkoituksena on edistää perusoikeuksien ja erityisesti YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien 
toteutumista, tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta 
kaikissa elämänvaiheissa sekä edistää yhteiskunnan muutosta sellaiseksi, että 
toimiva arki ja yksilöllinen elämä ovat mahdollisia. 
 
Olemme toimineet vuodesta 1961. Jäsenistömme muodostuu paikallisista, 
alueellisista ja valtakunnallisista yhdistyksistä, joita on 170. Henkilöjäseniä 
yhdistyksissä on noin 17 000. Jäsenemme ovat kehitysvammaisia ihmisiä, heidän 
läheisiään, alan ammattilaisia ja muita kansalaisia, joille asia on tärkeä. 
Suomessa on arviolta noin 40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma. 
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LAUSUNTO  
 

1. Omaishoidon tukeen panostaminen ja sen kehittäminen on erittäin kannatettavaa. 
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton mielestä on erittäin kannatettavaa, että omaishoidon 
tukeen panostetaan ja sitä kehitetään niin nyt ehdotetuilla lakimuutoksilla kuin osana 
hallituksen kärkihankkeita. Omaishoito on inhimillinen sekä raskaampien palveluiden 
tarvetta vähentävä ja siten yhteiskunnalle edullinen tapa järjestää tarvittava 
huolenpito myös monille vammaisille ihmisille, vaikkei se toki kaikille ja kaikkiin 
tilanteisiin sovikaan. Sitä tulee kuitenkin muiden vaihtoehtoisten asumisen tuen ja 
huolenpidon muotojen rinnalla kehittää siihen suuntaan, mitä Kansallista 
omaishoidon kehittämisohjelmaa valmistellut työryhmä vuonna 2014 esitti. Erityisen 
tärkeää mielestämme on edistää omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta, 
mihin suuntaan vaikuttaisi ennen muuta omaishoidon tuen muuttaminen 
subjektiiviseksi oikeudeksi lakisääteisten myöntämisedellytysten täyttyessä, sekä 
tukea monenlaisin toimin mahdollisuuksia yhdistää työssäkäynti ja omaishoito. 
 
Vaikka omaishoidon suurin kasvupotentiaali on varmasti iäkkäiden henkilöiden 
omaishoidossa, omaishoidon tukea kehitettäessä on välttämätöntä pitää mielessä 
myös muut palvelun kohderyhmät erityistarpeineen, mukaan lukien vammaisen 
lapsen tai vammaisen aikuisen läheisen omaishoitotilanteet. Omaishoitoperheiden 
tilanteita ja tarpeita tulee tarkastella kokonaisuutena, huomioiden omaishoitajan ja 
hoidettavan lisäksi esimerkiksi hoidettavan sisarukset. 
 
Toivomme, että nyt tehtyjä lakimuutosehdotuksia käsiteltäessä huomioidaan 
jäljempänä tässä lausunnossa esittämämme seikat ja tehdään niiden edellyttämät 
muutokset tai toimenpiteet. On erittäin tärkeää, että näiden ehdotettujen 
omaishoitajien tilanteen parantamiseen tähtäävien lakimuutosten seurauksena 
kenenkään vammaisten henkilöiden tai heidän omaishoitajiensa asema ei heikkene. 

 

2. Vammaista läheistään hoitavien omaishoitajien vapaiden määrää ei saa karsia. 

Tukiliitto pitää erittäin hyvänä sitä, että ehdotettujen muutosten myötä kaikille 
sopimusomaishoitajille taattaisiin jatkossa vapaapäiviä. Pitäisimme kuitenkin 
parempana sitä, että kaikille sopimusomaishoitajille annettaisiin oikeus kolmeen 
kuukausittaiseen vapaapäivään. Näemme omaishoitajien vapaiden porrastamisessa 
merkittävän riskin siitä, että etenkin monilta työssäkäyviltä omaishoitajilta poistetaan 
porrastuksen myötä kolmas vapaapäivä. Esimerkiksi kehitysvammaista lastaan tai 
aikuista läheistään työssäkäynnin tai yhtä lailla kokopäivätoimisen opiskelun ohessa 
hoitava omaishoitaja on usein vahvasti sidottu raskaaseen hoitotyöhön kaiken muun 
kuin työntekoon tai opiskeluun käyttämänsä ajan. Jos vapaiden määrä työpäivän 
aikaisen hoidettavan luota poissa olemisen vuoksi vähenee yhdellä kuukaudessa, 
monissa vammaisperheissä jaksaminen voi muutoksen johdosta heikentyä 
merkittävästi, aiheuttaen mahdollisesti tarvetta raskaammille palveluille. Erityisen 
haasteellinen tilanne yhden vapaapäivän menetys olisi esimerkiksi vammaisen 
lapsen yksinhuoltajille. 

Yllä mainitun kaltaiset omaishoitotilanteet on mielestämme aiheellista laissa tai 
vähintään valiokunnan mietinnössä selkeästi todeta sellaisiksi, että niissä hoidon 
sitovuutta on huolimatta työ- tai esimerkiksi opiskelupäivän aikaisesta poissaolosta 
hoidettavan luota lähtökohtaisesti pidettävä riittävän suurena oikeuttamaan 
omaishoitajat kolmeen kuukausittaiseen vapaapäivään. Muuten on pelättävissä, että 
yleistyy käytäntö, jossa työssäkäyvät tai kokopäivätoimisesti opiskelevat 
omaishoitajat kuuluvat aina alimpaan tukiluokkaan, jolle määritellään aina kuuluvan 
vain kaksi kuukausittaista vapaapäivää. 
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Toivomme myös valiokunnalta selkeää kannanottoa siitä, ettei muutosten johdosta 
ole tarkoitus vähentää kenenkään nykyisen omaishoitajan vapaapäiväoikeutta, ellei 
hoidon sitovuudessa ole tapahtunut muutosta. Muutosehdotuksiin liittyvissä 
kuulemistilaisuuksissa tämä lähtökohta kyllä mainittiin, mutta hallituksen esityksessä 
sitä ei ole kirjoitettu auki, joten ymmärrys asiasta ei välttämättä välity omaishoidon 
tukea koskevia päätöksiä (usein säästöpaineiden alaisina) kunnissa ja 
kuntayhtymissä tekeville viranhaltijoille ja luottamusmiehille. 

 

3. Nykyisten omaishoitajien omaishoitosopimuksia ei saa muutosten johdosta päättyä 
eikä kynnys päästä tuen piiriin saa nousta. 

Nykyisin jotkut vammaista lastaan työssäkäynnin ohessa hoitavat omaishoitajat 
saavat omaishoidon tuen hoitopalkkion, mutta heille ei ole päivittäisen 
keskimääräisen poissaolon hoidettavan luota ylittäessä 5-7 tuntia myönnetty 
omaishoidon vapaita. On pelättävissä, että jos kaikki omaishoitosopimukset näiden 
ehdotettujen muutosten johdosta tarkistetaan, joissain kunnissa/kuntayhtymissä on 
painetta pyrkiä jättämään ainakin osa näistä omaishoitajista jatkossa kokonaan 
omaishoidon tuen saajien piirin ulkopuolelle. On tärkeää korostaa sitä, että nämä 
lakimuutokset eivät saa johtaa kenenkään omaishoitosopimuksen päättymiseen, jos 
siihen ei ole muuten perusteita. 

Tukiliiton mielestä on myös olemassa riski, että jatkossa nyt ehkä juuri ja juuri 
omaishoidon tuen piiriin hyväksyttävistä vammaisen lapsen tai muun läheisen 
työssäkäyvistä omaishoitajista yhä useammalle ei heidän hakiessaan tukea 
myönnetäkään sitä mm. hoidettavan luota poissaoloon vedoten, kun tukipalkkion 
rinnalle tulisi automaattisesti myöntää myös vapaat, eli palvelun järjestäminen tulisi 
kunnalle/kuntahtymälle kalliimmaksi. Näemme vähintään pidemmällä aikavälillä 
aiheelliseksi, että omaishoidon tuen lakisääteisiä myöntämisperusteita täsmennetään 
ja niissä selkeästi pidetään tukeen oikeuttavana sellaista omaishoitoa, joka on muun 
ajan esimerkiksi hoidettavan vammasta johtuen sitovaa ja vaativaa, vaikka 
omaishoitaja kävisi osa- tai kokopäiväisesti työssä tai opiskelisi. 

    

4. Muita huomioita ehdotetuista muutoksista 

 

4.1 Omaishoitajien valmennus, koulutus sekä hyvinvointi- ja terveystarkastukset 

Omaishoitajien valmennuksesta, koulutuksesta sekä hyvinvointi- ja 
terveystarkastuksista säätäminen on Tukiliiton mielestä kannatettava ja tervetullut 
muutos, jolla todennäköisesti edistetään omaishoitajien ja hoidettavien hyvinvointia. 
On silti tärkeää, ettei valmennusta tai koulutusta aseteta omaishoitajaksi ryhtymisen 
tai omaishoitajana toimimisen edellytykseksi. Hoidettavan hoidon järjestäminen 
omaishoitajan valmennuksen tai koulutuksen aikana tulee selkeästi olla 
kunnan/kuntayhtymän vastuulla, jotta kaikilla omaishoitajilla on halutessaan 
yhdenvertaisesti mahdollisuus osallistua näihin tilaisuuksiin. Valmennuksen tai 
koulutuksen ajaksi järjestetty hoidettavan hoito ei saa myöskään syödä omaishoidon 
lakisääteisiä vapaita, vaan se tulee järjestää niiden lisäksi, sillä muuten moni 
omaishoitaja, jolle näistä palveluista olisi hyötyä, todennäköisesti jättää käyttämättä 
mahdollisuuden osallistua niihin. 

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksia koskevan sääntelyn tulee turvatakseen eri 
kunnissa asuville omaishoitajille yhdenvertaiset oikeudet olla ehdotettua vahvemmin 
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kuntia ja kuntayhtymiä velvoittavaa. Kannatamme säännöksen kirjoittamista niin, että 
muilla kuin työterveyshuollon piirissä olevilla omaishoitajilla on oikeus halutessaan 
päästä tarkastukseen vähintään joka toinen vuosi. On myös aiheellista kiinnittää 
erityistä huomiota sen seurantaan, että tarkastuksissa esiin nousseiden seikkojen 
perusteella tosiasiassa ryhdytään tarvittaviin toimiin omaishoitajan sekä myös 
hoidettavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

 

4.2 Omaishoitajien vapaiden käytön joustavoittaminen 

Omaishoitajien lakisääteisen vapaan käytön joustavoittaminen on erittäin 
kannatettavaa. Tukiliiton mielestä on kuitenkin uudistuksia perusteltaessa tärkeää 
korostaa sitä, että omaishoitajalla tulee aina halutessaan olla tosiasiallinen 
mahdollisuus käyttää vapaat kokonaisina vuorokausina ja siten, että kuukauden 
aikana kertyneet vapaapäivät voidaan pitää kerralla pidempänä yhtäjaksoisena 
pätkänä. Tosiasiallinen mahdollisuus tähän edellyttää sitä, että hoidettavan hoito 
järjestetään myös tällaisten kokonaisina vuorokausina ja pidempinä yhtäjaksoisina 
pätkinä pidettävien vapaiden aikana sellaisella tavalla, että hoito on asiakkaalle 
sopivaa ja hänen etunsa mukaista. Vaihtoehtoina ei esimerkiksi tule olla vain joko 
kokonainen laitosvuorokausi tai kuusi tai kahdeksan tuntia kotiin saatavaa hoitoapua, 
vaan kokonaisia hoitovuorokausia ja pidempiä yhtäjaksoisia hoitojaksoja tulee olla 
tarjolla myös laadukkaina avohuollon palveluina järjestettyinä. 
 
Vapaiden pilkkomisen mahdollisuudesta säätämisen lisäksi olisi vastaavasti hyvä 
säätää siitä, että vapaita voitaisiin myös säästää. Nyt kuntien käytännöt vapaiden 
säästämisen osalta ovat kirjavia.  
 
Vähintään muutosten perusteluissa, kuten valiokunnan mietinnössä, on myös 
mielestämme aiheellista hiukan tarkemmin avata sitä, mitä tarkoituksenmukaisella 
vapaiden aikaisen hoidon järjestämisellä tarkoitetaan. Tarjolla ei siis esimerkiksi saa 
olla vain laitosmuotoista sijaishoitovaihtoehtoa, eikä lasta tai nuorta saa osoittaa 
sijaishoitoon aikuisten toimintayksikköön, mitä nykyään valitettavasti välillä tapahtuu, 
johtaen usein vapaiden jäämiseen kokonaan käyttämättä. Palveluiden järjestäjiä ja 
tuottajia tulee lisäksi muun muassa osana ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen ja 
kaikenikäisten omaishoidon vahvistamiseen liittyvää hallituksen kärkihanketta tukea 
ja motivoida kehittämään lisää erilaisia joustavia ja asiakkaiden edun mukaisia tapoja 
järjestää hoidettavien sijaishoitoa omaishoitajan vapaiden aikana. Tällaisesta tavasta 
hyvä esimerkki on kotiin tuotava perhelomitus. Näiden sijaishoitojärjestelyiden 
kehittyessä muun muassa vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen voisi jatkossa 
nykyistä paremmin turvallisin mielin jättää sijaishoitoon ja käyttää jaksamisen ja 
hyvinvoinnin sekä omaishoidon jatkuvuuden kannalta tärkeät vapaapäivät. 
Sijaishoitojärjestelyitä kehitettäessä on tärkeää samalla myös varmistaa se, että 
hoidosta perittävät asiakasmaksut pysyvät kohtuullisina ja näin mahdollistavat 
osaltaan omaishoitajan vapaiden käyttämisen sekä omaishoitajana toimimisen. 
 
 

4.3 Ehdotetut muutokset sosiaalihuoltolakiin 

Tukiliitto pitää erittäin myönteisenä sitä, että omaishoidon vapaiden kaltaisia hoitajan 
vapaapäiviä halutaan ulottaa myös niihin omaishoitotilanteisiin, joissa syystä tai 
toisesta ei ole tehty omaishoitosopimusta. Myös vammaisten lasten tai muiden 
läheisten omaishoitajien piirissä on tällaisia tilanteita; esimerkiksi kaikki kunnat eivät 
myönnä edes alinta omaishoidon hoitopalkkiota ilman vapaapäiviä, jos hoitaja on 
työssäkäynnin vuoksi keskimäärin yli 7 tuntia arkipäivisin poissa hoidettavan luota, 
vaikka hoidettavan hoito muun ajan olisi hyvinkin sitovaa ja vaativaa.  
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Uhkana asiassa on se, että koska näiden vapaiden järjestäminen olisi 
harkinnanvaraista, eikä lakiin ehdoteta niiden saamiselle tarkempia kriteerejä, kunnat 
ja kuntayhtymät tulevat edelleen tukemaan tällaisia epävirallisia omaishoitotilanteita 
harkintansa mukaan hyvin vaihtelevin tavoin. Lisäksi myös näiden vapaiden 
toteutumista haittaa omaishoidon vapaiden tavoin sopivien sijaishoitojärjestelyiden 
puute. Sote-uudistuksen myötä näiden säännösten merkitys saattaisi arviomme 
mukaan kasvaa, ja toki sitä voidaan paljon edistää myös huolellisella lakimuutosten 
toimeenpanotyöllä, kuten kouluttamalla niistä laajasti ja jakamalla tietoa myös 
esimerkiksi riittävän selkeän ja yksityiskohtaisen kuntainfon muodossa.   

 
 
 Tampereella 31.5.2.2016 
 
 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY 

 
 
 Risto Burman   Tanja Salisma 
 toiminnanjohtaja   lakimies 


