
      

                    8.10.2017

                                                                                                                         

 

TIEDOTE HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N LAUSUNNOSTA OMAISHOIDON 

TUEN KRITEERIEN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN 
 

Helsingin Kehitysvammatuki 57 jätti lausuntonsa omaishoidon uusista kriteereistä 30.8.2017. 

Lausuntopyyntö oli lausuttavaan asiaan nähden suppea, jonka takia kokosimme keskeisimmät 

omaishoidon kriteerien määrittämiseen liittyvät asiat tähän tiedotteeseen. Yhdistyksemme 

kanta on, ettei yksikään yhteiskuntaan osallistumisen muoto kuten oppivelvollisuus, 

kuntouttava päivähoito, koulutus tai päivätoiminta saa vaikuttaa omaishoidon tuen määrään 

alentavasti.   

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry korostaa seuraavien asioiden tärkeyttä omaishoidon 

kriteerien määrittelyssä: 

 

1. Omaishoitajan tulee saada tehdä kodin ulkopuolista työtä  

2. Vaikeavammaisen omaishoidettavan ja omaishoitajan tulee voida osallistua 

kodin ulkopuoliseen toimintaan ilman, että tukea alennetaan  

3. Lapsen mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen tai oppivelvollisuuden 

suorittamiseen ei saa vaikuttaa omaishoidon tuen määrään kenenkään 

kohdalla. Pisteytyslomakkeen kohta 10 tulee poistaa pisteytyslomakkeesta  

4. Ennaltaehkäisevää tukea pitää lisätä ja perhe tulee ottaa huomioon 

kokonaisuutena 

 

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii lakimuutosta koulukuljetusten kestoon.   

(https://yle.fi/uutiset/3-9851912) Asia koskettaa sekä maaseudun lapsia, että 

kaupunkilaislapsia. On arkipäivää, että Helsingissä erityislapset istuvat taksien kyydissä useita 

tunteja päivässä. Uusissa omaishoidon kriteereissä on yhtenä tuen alenemisperusteena 

tuntimäärä, jonka omaishoidettava voi viettää pois kotoa. Lain mukaan toimintaan 

osallistumisen mahdollistavaan kuljetukseen voi kulua jopa 2,5 – 3 tuntia päivässä. Tähän ja 

mahdollisiin muihin toimimattomiin palvelurakenteisiin tulee vaikuttaa muutoin, kuin 

omaishoidon tuen määrää vähentämällä. 

 

OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUKSET JA TOIVEET 

Kartoitimme helsinkiläisten omaishoitajien kokemuksia ja toiveita omaishoidon tukitoimista.   

Kysymykseen nro 2 oli mahdollista valita vain ensisijainen tuen muoto. 

https://yle.fi/uutiset/3-9851912


 

1. Kuka tai mitä taho auttaa ja tukee teitä arjessa eniten? (vastauksia yhteensä 96) 

• lähi-ihmiset 40% 

• omaishoidon vapaat 30% 

• taloudellinen tuki, kun olen estynyt tekemään täyttä työaikaa 25% 

• palkattu apu 3% 

• muu, mikä? 2% 

 

2. Kuka tai mikä apu tai palvelu tukisi teitä arjessa eniten? (vastauksia yhteensä 88) 

• taloudellinen tuki, kun olen estynyt tekemään täyttä työaikaa 62%  

• kodinhoitoapu 29% 

• lastenhoito 3% 

• omaishoidon vapaat 3% 

• muu, mikä? 2% 

• lähi-ihmiset 1%

Vastausten perusteella suurin tuki omaishoitoperheille ovat lähi-ihmiset. Toisen kysymyksen vastaukset 

kertovat omaishoitajien toiveista ja tarpeista ja niistä ensisijaisista tuen muodoista, jotka auttaisivat 

jaksamaan. Omaishoitoperheiden ensisijainen tuen muoto tulisi olla muu kuin turvautuminen lähi-ihmisiin. 

Isovanhempien ja muiden lähi-ihmisten tulee saada olla perheen tukena läheisinä, ei hoitotahona. 

Omaishoitajat joutuvat tekemän merkittäviä muutoksia mahdollistaakseen osallistumisensa työelämään. 

Muutoksia ovat mm. osa-aikaisuus, alan vaihto ja uudelleenkouluttautuminen. Taloudelliset vaikeudet 

johtavat usein moniongelmaisuuteen ja vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin.  
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