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Omaishoidon kehittäminen
1. Vastaajataho ja yhteyshenkilön tiedot
Vastaajien määrä: 1
Vastaajatahon virallinen nimi

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Vastauksen vastuuhenkilön puhelinnumero

Vastauksen vastuuhenkilön sähköposti

Epilepsialiitto ry

sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salminen

toiminnanjohtaja Sari Tervonen, p. 050 368 4554

sari.tervonen@epilepsia.fi

2. Vastaajataho
Vastaajien määrä: 1

3. Ehdotukset omaishoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi
Vastaajien määrä: 1

Tarkoituksenmukainen

Melko
tarkoituksenmukainen

Melko
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen

En
osaa
sanoa

Omaishoitajien
harkinnanvarainen
valmennus, jota voi
tuottaa kunta tai muu
toimija, esim. järjestö

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien
harkinnanvarainen
täydennyskoulutus, jota
voi tuottaa kunta tai muu
toimija, esim. järjestö

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien
harkinnanvaraiset
hyvinvointi- ja
terveystarkastukset

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien
vapaajärjestelmän
laajentaminen
koskemaan kaikkia
omaishoitosopimuksen
tehneitä omaishoitajia

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien vapaiden
porrastaminen hoidon
vaativuuden ja sitovuuden
mukaan

1

0

0

0

0

1

1

Omaishoitajien
lakisääteisen vapaan
käytön joustavoittaminen

1

0

0

0

0

1

1

Yhteensä Keskiarvo

Yhteensä

6

0

0

0

0

6

1

4. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Vastaajien määrä: 1


Epilepsialiitto pitää myönteisenä sitä, että omaishoitajien oikeutta vapaaseen laajennetaan. Myös hoitotehtävää tukevien palvelujen järjestäminen on myönteinen
uudistus.

5. Ehdotukset sosiaalihuoltolain muuttamiseksi
Vastaajien määrä: 1

Tarkoituksenmukainen

Melko
tarkoituksenmukainen

Melko
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen

En
osaa
sanoa

Harkinnanvaraisen
vapaan kohdentaminen
niille omaisille ja
läheisille, joiden antama
hoito ja huolenpito on
päivittäin sitovaa

1

0

0

0

0

1

1

Kunnan velvollisuus
järjestää hoitajan vapaan
aikainen sijaishoito
tarkoituksenmukaisella
tavalla

1

0

0

0

0

1

1

Toimeksiantosuhteisen
sijaishoidon
laajentaminen
koskemaan myös ilman
omaishoitosopimusta
omaistaan tai läheistään
hoitavia henkilöitä

1

0

0

0

0

1

1

Yhteensä

3

0

0

0

0

3

1

Yhteensä Keskiarvo

6. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Vastaajien määrä: 1


On myönteistä, että ilman omaishoitosopimusta läheistään hoitavalle henkilölle tarjotaan mahdollisuus vapaaseen. Epilepsiaa sairastavien henkilöiden toimintakyky voi
vaihdella voimakkaasti ja arvaamatta. Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavien henkilöiden avuntarve liittyy usein yllättävien kohtausoireiden aiheuttamaan riskiin ja
haittaan, jolloin hän tarvitsee tukea ja mahdollisesti myös pitkäaikaista valvontaa. Nämä tilanteet sitovat läheisiä, vaikkei heillä olisikaan omaishoitosopimusta. On
tärkeää tehdä näkyväksi tätä läheisten tekemää näkymätöntä työtä ja tukea sitä yhteiskunnan toimilla.

7. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta kokonaisuutena omaishoitajien määrän kehittymiseen.
Vastaajien määrä: 1
Paljon Jonkin verran Ei juurikaan

Ei lainkaan

En osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo

Lasten omaishoitoon

0

0

0

0

1

1

5

Työikäisten omaishoitoon

0

0

0

0

1

1

5

Iäkkäiden omaishoitoon

0

0

0

0

1

1

5

Yhteensä

0

0

0

0

3

3

5

8. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Ei vastauksia.

9. Ehdotettujen muutosten vaikutus omaishoitojaksojen pituuteen. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta kokonaisuutena
omaishoitojaksojen kestoon.
Vastaajien määrä: 1

10. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Ei vastauksia.

11. Ehdotettujen muutosten vaikutukset omaishoitajien tosiasialliseen mahdollisuuteen pitää vapaita. Arvioikaa ehdotettujen
muutosten vaikutusta kokonaisuutena omaishoitajien tosiasialliseen mahdollisuuteen pitää vapaita. Sijaisjärjestelyjä kehitetään
myös osana kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.
Vastaajien määrä: 1

12. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Vastaajien määrä: 1


Omaishoitajien vapaiden järjestelyt eivät tällä hetkellä käytännössä aina toimi. Erityisesti vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavien lasten vanhemmat ovat tuoneet esiin,
että sopivan sijaishoitopaikan puutteen vuoksi vapaita ei voida pitää. On tärkeää, että tarkoituksenmukaisiin ja toimiviin sijaishoitojärjestelyihin kiinnitetään erityistä
huomiota lain soveltamisessa.

13. Ehdotettujen muutosten vaikutus omaishoitajien jaksamiseen ja hyvinvointiin. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta
kokonaisuutena omaishoitajien jaksamiseen ja hyvinvointiin.
Vastaajien määrä: 1

14. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Vastaajien määrä: 1



Ehdotetut muutokset tukevat omaishoitajien jaksamista merkittävästi, mikäli sijaishoitojärjestelyt ovat sopivia ja tarkoituksenmukaisia.

15. Arvioikaa ehdotettujen muutosten vaikutusta ilman omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään hoitavien henkilöiden
vapaiden määrään.
Vastaajien määrä: 1

16. Voitte halutessanne perustella vastaustanne
Vastaajien määrä: 1


Sopivan sijaishoidon järjestyminen omaishoitajan vapaan ajaksi on ongelma, joka tällä hetkellä rajoittaa vapaiden käyttöä. Lain toimeenpanossa tähän asiaan tulee
kiinnittää huomiota, jotta omaishoitajille ja myös ilman omaishoitosopimusta läheistään hoitaville henkilöille voidaan taata mahdollisuus vapaaseen.

17. Mitä muuta haluatte tuoda esille lakiehdotuksesta?
Vastaajien määrä: 1


Epilepsia on monimuotoinen sairaus, joka voi aiheuttaa kohtausten lisäksi kognitiivista, psyykkistä ja sosiaalista haittaa. Epilepsiaa sairastavan henkilön toimintakyky voi
vaihdella voimakkaasti jopa päivittäin. Omaishoitajina toimivat perheenjäsenet tai muut läheiset, erityisesti vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavan lapsen vanhemmat,
ovat hyvin kuormittuneita sitovasta ja vaativasta omaishoidosta.
Omaishoidosta vastaavan viranomaisen tulisi huolehtia siitä, että omaishoitajien vapaat sekä hoidettavan sijaisjärjestelyt/laitoshoito eri muodoissa ja hoidon muu
järjestely toteutuu lain vaatimalla tavalla. Tämä edellyttää viranomaiselta riittäviä sekä osaamis- että rahoitusresursseja. Omaishoitajan vapaan pito-oikeus tulisi olla
kuntaa velvoittava säännös. Omaishoitoon oikeuttavia palveluita eivät kaikki käytä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan noin puolet vapaaseen oikeutetuista ei
käytä mainittua oikeutta johtuen esimerkiksi tietämättömyydestä tai palvelun hoidettavalle järjestämisen vaikeudesta tai anomismenettelyn raskaudesta. Kunnan
viranomaisen velvollisuudeksi tulisi säätää aktiivinen toimiminen asiakkaiden informoimiseksi ja palvelun piiriin saattamiseksi. Viranomaisia pitäisi myös kouluttaa
näkemään epilepsiaa sairastavien erityistarpeita.
Erittäin positiivisena asiana on pidettävä lakiehdotuksen ajatusta omaishoitajien valmennuksesta, täydennyskoulutuksesta ja terveystarkastuksista.

