
Alle 18-vuotiaiden 
omaishoitajuus Helsingissä

Omaishoidon kriteerit, muutosten vaikutuksia 
ja kysymyksiä aiheesta



Neljän perheen kokemukset

• Omaishoidon tuen muutosten vaikutusten 
vertailua neljän erilaisen erityislapsiperheen 
näkökulmasta

• Esimerkit perustuvat perheiden antamiin tietoihin
• Kooste on laadittu Helsingin Kehitysvammatuki 

57 ry:ssä Helsingin Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ja virkamiesten tueksi 
omaishoidon tuen pysyväisohjeiden muutosten 
vaikutusten arviointiin ja päätöksenteon tueksi.



Omaishoidon asiakkaat Helsingissä  
2016

• Omaishoidon asiakkaita yhteensä 3 958

yli 65v
31 %

19-64v
45 %

alle 18v
24 %

OMAISHOIDON ASIAKKAAT
yli 65v 19-64v alle 18v



Perhe 1,  2 aikuista ja 2 lasta

Vuosi 2016

• Omaishoidon tuki 538,45€
• Omaishoidon vapaat ja ELVA yht. 336h
• Toinen vanhemmista on lapsensa 

omaishoitaja ja saa poistuvaa 538,45€ 
hoitopalkkiota. Vanhemmat työelämässä.

• Omaishoidon vapaapäiviä kolme à 6h/kk, 
vuodessa 216 tuntia.

• Perhe on saanut harkinnanvaraista 
erityislapsenvahtipalvelua (ELVA) 10h/kk, 
joka on lopetettu vuoden 2017 alusta. 

• Lapsella on kuljetuspalvelu vapaa-ajan 
matkoihin.

• Lapsi saa Kelan kustantamaa kuntoutusta 
sekä korotettua vammaistukea.

Vuosi 2017

• Omaishoidon tuki vähenee -13,45€/-
146,45€ pistemäärästä riippuen

• Tunneissa -120h/-192h
• Tukea vähennetään -225€ lapsen 

koulunkäynnin vuoksi (muutos 
aikaisempaan hoitopalkkioon -13,45€)

Mikäli pisteytys oikeuttaa kolmanteen 
maksuluokkaan:
• Tuki vähenee -146,45€
• Vapaapäivät vähenevät kolmesta kahteen 

(vuodessa -72tuntia)
• Maksuttoman tai kohtuullisen 

asiakasmaksun hoitoapu vähenee 336 
tunnista 144 tuntiin,  -57,1 %

Täytyykö omaishoitajan hakea muutosta 
kokopäiväiseen työaikaan?



Mitä tämä perhe 1 tarvitsee ja 
arvostaa?

• Joustavuutta ja apua arjen lastenhoitoon molempien 
vanhempien ollessa työelämässä. ELVA oli tähän 
erittäin toimiva ja hyvä tuki.

• Omaishoidon vapaat yhtenä pidempänä pätkänä, 
jolloin ne antavat mahdollisuuden lepoon ja 
virkistykseen. Tärkeää kotiin tuotava lomitus, jolloin 
lomittaja hoitaa myös sisaruksen ja vanhemmille 
mahdollistuu yhteinen aika, joka tukee parisuhdetta.

• 3x6h ei tunnu oikeudenmukaiselta, kun laki oikeuttaa 
kolmen vuorokauden vapaisiin.



Perhe 2, 1 aikuinen ja 2 lasta

Vuosi 2016
• Omaishoidon tuki 796,24€
• Omaishoidon vapaat ja ELVA 336h
• Tukihenkilö ja lyhytaikaishoitoa
• Vanhempi on lapsensa omaishoitaja ja 

saanut toiseksi ylintä eli 796,24€ 
hoitopalkkiota, ´vanhempi työelämässä

• Omaishoidon vapaapäiviä kolme à 6h/kk, 
vuodessa 216 tuntia

• Lapsella on kuljetuspalvelu vapaa-ajan 
matkoihin

• Lapsella on tukihenkilö 20h/kk
• Lapsi saa Kelan ylintä vammaistukea.
• Lyhytaikaishoitoa 32vrk/v
• Perhe on saanut harkinnanvaraista 

erityislapsenvahtipalvelua (ELVA) 10h/kk, 
joka on lopetettu vuoden 2017 alusta. 

Vuosi 2017
• Omaishoidon tuki -271,24€, tunneissa -

120h
• ELVAn lopettaminen vähentänyt tukea 

120h/v.
Ensimmäinen päätösehdotus => kolmas eli 
alin maksuluokka
• Tuki vähenee -404,24€  uuden 

pisteytyksen mukaan
• Vapaapäivät vähenevät kolmesta kahteen 

(vuodessa -72tuntia)
Oikaistu, uusi päätösehdotus => toinen 
maksuluokka:
• Pisteytystä korjataan (pisteytys pysyy 

alimmassa maksuluokassa)
• Tukea vähennetään -225€ vanhemman 

työssäkäynnin, lapsen koulunkäynnin ja 
tukihenkilön vuoksi (muutos aiempaan 
hoitopalkkioon -271,24€)

• Kolme omaishoidon vapaapäivää à 6h/kk.



Mitä tämä perhe 2 tarvitsee ja 
arvostaa?

• ELVA oli toimiva tukimuoto lyhyisiin 
hoitotarpeisiin

• Perhe ei voi taloudellisista syistä käyttää 
myönnettyjä lyhytaikaishoidon päiviä



Perhe 3, 1 aikuinen ja 1 lapsi

Vuosi 2016
• Omaishoidon tuki 796,24€/kk
• Omaishoidon vapaat 216h/v
• Henkilökohtaista apua
• Vanhempi on lapsensa omaishoitaja 

ja saanut 796,24€ hoitopalkkiota, 
vanhempi ei työelämässä

• Omaishoidon vapaapäiviä kolme à 
6h/kk, vuodessa 216 tuntia

• Lapsi saa Kelan kustantamaa 
kuntoutusta ja ylintä vammaistukea

• Lapsella on kuljetuspalvelu vapaa-
ajan matkoihin.

• Lapsella on henkilökohtaista apua 
15h/kk

Vuosi 2017
• Omaishoidon tuki -271,24€/-404,24€
• Tunneissa  0/-72h
• Henkilökohtainen apu lisääntyy
Mikäli pisteytys oikeuttaa toiseen 
maksuluokkaan:
• Tukea vähennetään 225€ lapsen 

koulunkäynnin vuoksi (muutos 
nykyiseen hoitopalkkioon –271,24 €)

Mikäli pisteytys oikeuttaa kolmanteen 
maksuluokkaan:
• Tuki vähenee 404,24€
• Vapaapäivät vähenevät kolmesta 

kahteen (vuodessa -72tuntia)
• Lapsella on henkilökohtaista apua 

30h/kk



Mitä tämä perhe 3 tarvitsee ja 
arvostaa?

• ”Saisi nukkua välillä koko yön keskeytyksettä.”

• Omaishoidon vapaapäivät ovat erittäin 
tärkeitä levon ja jaksamisen kannalta

• Lapselle riittävästi henkilökohtaista apua 
itsenäistymiseen ja oman toiminnan 
mahdollistamiseen

• Perheen toimeentulo nojaa omaishoidontuen 
palkkioon



Perhe 4, 2 aikuista ja 2 lasta

Vuosi 2016
• Omaishoidon tuki 796,24€/kk
• Omaishoidon vapaat ja ELVA 336h/v
• Lyhytaikaishoitoa
• Toinen vanhemmista on lapsensa 

omaishoitaja ja saanut toiseksi ylintä eli 
796,24€ hoitopalkkiota, vanhemmat 
työelämässä

• Omaishoidon vapaapäiviä kolme à 6h/kk, 
vuodessa 216 tuntia

• Lapsi saa Kelan kustantamaa kuntoutusta 
ja ylintä vammaistukea

• Lyhytaikaishoitoa 24 vrk/v
• Lapsella on maksuton, kuntouttava 

päivähoito
• Perhe on saanut harkinnanvaraista 

erityislapsenvahtipalvelua (ELVA) 10h/kk, 
joka on lopetettu vuoden 2017 alusta 

Vuosi 2017
• Omaishoidon tuki +253,76€/-271,24€
• Tunneissa -120h
Mikäli pisteytys oikeuttaa ylimpään 
maksuluokkaan:
• Tuki nousee 1500 euroon, josta vähennetään 

450€ lyhytaikaishoidon vuoksi (ero nykyiseen 
tukeen +253,76€)

Mikäli pisteytys oikeuttaa toiseen 
maksuluokkaan:
• Tukea vähennetään -225€ lapsen 

päivähoidon vuoksi (muutos nykyiseen 
hoitopalkkioon –271,24 €)

Omaishoitajan täytyy hakea muutosta 
kokopäiväiseen työaikaan?



Mitä tämä perhe 3 tarvitsee ja 
arvostaa?

• ”Viisi yötä vielä, sitten saa levätä”
• Tärkeintä ovat omaishoidon vapaapäivät ja 

lyhytaikaispäivät, jotka mahdollistavat levon. 
Vanhempien hyvinvointi ja jaksaminen, myös fyysinen, 
on täysin näiden päivien varassa, jotka 
omaishoidettava on kodin ulkopuolisessa hoidossa.

• Lyhytaikaispäivät ja omaishoidon vapaapäivät ovat 
erittäin tärkeitä myös sisarusten sekä parisuhteen 
kannalta.

• ELVA oli hyvä tuki, se mahdollisti viikoittain parin 
tunnin vapaan, ajan ottamisen urheiluun tai sisaruksen 
kanssa olemiseen.



Maksuluokat

Ennen 

• 1 586,14€, hoitoisuuspisteet 
31-24

• 796,24€, hoitoisuuspisteet 
31-47

• 538,45€, hoitoisuuspisteet 
16-47

• 381€, hoitoisuuspisteet 16-
30

Nyt

• 1 500€, hoitoisuuspisteet 
41-47

• 750€, 

hoitoisuuspisteet 31-40

• 392€, hoitoisuuspisteet 20-
30



Lasten ja nuorten hoitoisuusmittari

• Uusien kriteerien myötä on entistä vaikeampaa saada 
omaishoidon palkkioon riittävä pistemäärä, koska 
alimpaan maksuluokkaan oikeuttava minimipistemäärä 
on noussut 4 pistettä (ennen 16, nyt 20)

• Ylimpään omaishoidon palkkioon oikeuttava 
minimipistemäärä on noussut jopa 10 pisteellä (ennen 
31, nyt 41)

• Omaishoitajan on vaikea saada todellista hoitoisuutta 
ja sitovuutta kuvaavaa pistemäärää yllä mainittujen 
kiristysten vuoksi, joten perheitä putoaa omaishoidon 
tuelta. Ero kehitysvammaisen ja vammattoman lapsen 
välillä kuitenkin suurenee iän myötä.
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Omaishoitajuus ja työ

• Mikäli työnteko on omaishoitajalle mahdollinen, 
joutuuko omaishoitaja valitsemaan työn ja 
omaishoidon tuen välillä ja jopa jättäytymään työstä 
saadakseen omaishoidontuen sekä omaishoidon täydet 
vapaapäivät? alin maksuluokka: Yli 10h/päivä => omaishoidon tukea ei 
myönnetä/ keskimmäinen maksuluokka: osa-aikainen tai lyhennetty työaika 
mahdollinen 

• Kunnan tulisi tukea koko- tai osa-aikaisesti työssäkäyviä 
omaishoitajia, uudet kriteerit vähentävät tukea tai 
rajaavat työnteon mahdollisuuksia. Riittävän yksilölliset 
ja perhettä kokonaisuutena tukevat palvelut tukevat 
perhettä parhaiten, myös työnteon osalta.



Omaishoidettavan oppivelvollisuus

• Kaikki lapset ovat oppivelvollisia vammasta tai sairaudesta 
huolimatta.

• Tarkoittaako korkeimman maksuluokassa maininta ”ei voi osallistua 
kodin ulkopuoliseen toimintaan” myös koulua? Jos näin, niin ovatko 
silloin tähän maksuluokkaan oikeutettuja vain esim. saattohoidossa 
olevien lasten omaishoitajat? Muutos aiempaan kriteeristöön on 
merkittävä.

• Jos lapsen koulupäivä on klo 8-16, jonka päälle tulevat 
omaishoitajasta riippumattomat koulukuljetukset (max 2,5/päivä) 
tekevät päivän pituudeksi 10h, evätäänkö omaishoitajalta 
omaishoidontuki (ja vapaat) kokonaan alimmassa maksuluokassa?

• Mikäli rakenteet luovat tilanteita, jotka johtavat tuen 
pienenemiseen tai jopa sen eväämiseen, rakenteita tulee muuttaa 
kriteerien kiristämisen sijaan. Lapsen etu? Omaishoitajan 
jaksaminen?



Oppivelvollisuus perusteena palkkion 
alentamiseen

• Palkkion alentaminen oppivelvollisen lapsen päivän pituuden perusteella 
on ristiriidassa lapsen  tai nuoren hoitoisuuden arvioinnin kanssa, jossa 
lapsen hoidon ja tuen tarvetta verrataan ikätasoisen lapsen hoitoisuuteen.  
Ikätasoinen lapsi tai nuori on aina oppivelvollinen.

• Todellisuudessa tässä myös mitataan koulun resursseja ja ammattitaitoa, 
jonka vaarana on lasten eriarvoinen kohtelu (onko oppilaitoksen 
mahdollista vastata lapsen tarpeisiin, vai edellyttääkö lapsen hoitaminen 
omaishoitajan valmiutta myös kouluaikana).

• Lapsen hoidettavuus on samanlainen riippumatta tuntien määrästä. 
Hoitoajan määrä vaihtelee. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Sidonnaisuus 
katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää 
säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella 
järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai 
opetusta. (laki omaishoidon tuesta)

• Oppivelvollisuus ei saa vaikuttaa tuen määrää alentavasti, tästä on KHO:n 
päätöksiä.



Iltapäivätoiminta ja loma-ajan hoito

• Iltapäivätoiminnassa on tällä hetkellä noin 330 lasta, joista 
kello 17 saakka kestävässä hoidossa 31 oppilasta. Kaikki 
koulut eivät tarjoa iltapäivätoimintaa kello 17 asti.

• Loma-ajan hoitoa tarjotaan kello 8-16.
• Kello 17 saakka kestävä koulupäivä on monelle lapselle 

kohtuuttoman pitkä ja kuormittava ottaen huomioon tämän 
päälle tulevan koulukuljetuksen, joka saa olla maksimissaan 
2,5 tuntia koulupäivää kohti.

• Vaihtoehtoiset lasta ja omaishoitajaa tukevat tukimuodot ja 
palvelut (kotipalvelussa ei resursseja) ovat tarpeen, 
erityisesti matalankynnyksen edullinen ja perheen kotiin 
tuleva apu tärkeää. Omaishoitajan työssäkäynnin 
tukeminen ja mahdollistaminen on kaikkien etu.



Omaishoidon vapaapäivät

• Omaishoidon vapaapäivät, minimissään 2x6h/kk eli 
144h/vuosi, mahdollistavat omaishoitajan levon ja 
virkistäytymisen. 

• Yksi ehdotettu uudistus ja toteutusvaihtoehto omaishoidon 
vapaille on tuntiperustainen lomitus, jossa omaishoidon 
vapaatunnit voi käyttää irrallisina tunteina nykyisen 
vähintään 6h pätkän sijaan. Korvaus tuntiperustaisessa 
lomituksessa on sama kuin oli erityislapsenvahtipalvelu 
ELVAssa, joka on lopetettu vuoden 2017 alusta. Pintaan 
nousee huoli hoidon riittävästä osaamisesta, mikäli 
hoitajana voi toimia ”kuka vain”, ja erityisesti kysymys, 
vastaako muutaman tunnin hoitoajat omaishoidon 
vapaiden tarkoitusta vai käytetäänkö ne arjen logististen 
haasteiden ratkomiseen ja selviytymiseen levon sijaan?



ELVA-tuen merkitys

• ELVAa on saanut myös osa omaishoitajista, joilla on muitakin tukia eli 
ei ainoastaan alimmassa omaishoidon maksuluokassa olleet 
omaishoitajat, joilla ei aiemmin ole ollut vapaita.

• ELVAa ei enää myönnetä, eli se on käytännössä lopetettu ja määräraha 
siirretty alimman maksuluokan omaishoidon vapaiden yhdeksi 
toteutusvaihtoehdoksi. Tehty muutos on iso tuen vähennys perheille, 
jotka ovat saaneet myös muuta tukea. 

• Osalle alimman maksuluokan omaishoitajista lakimuutos tarkoittaa 
käytännössä 10h ELVAn vaihtumista 12h omaishoidon vapaisiin, jotka 
voi käyttää ELVAn tyyliin. Kokonaistukimäärä on useassa perheessä 
vähentynyt, kun vaihtoehtona olisi ollut säilyttää harkinnanvarainen, 
edullinen ja arjessa merkittäväksi tueksi koettu ELVA muiden 
palveluiden rinnalla. Mitkä ovat tulevat kustannukset kunnalle?



Katja Riikonen
tilapäishoidon ohjaaja
katja.riikonen@kvtuki57.fi
p. 040 522 2138


