
ESITYKSEN NIMI
Nimi ja päivämäärä

YLI 65 VUOTIAIDEN OMAISHOIDON OMAISHOITAJIEN 
PALAUTTEET 

Päivi Yletyinen



TAUSTAA:

Yli 65 vuotiaiden asiakkaiden omaishoitajien  

kyselyyn vastasi 24.4.2020 mennessä 

anonyymisesti 119 henkilöä (koko kyselyn  

vastaajien määrä n=188).  

Vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti. 



Kysymykseen:

”Kuinka kauan olette ollut omaishoitajana?”

Kysymyksen vastaajamäärä oli 119, 

ja heistä yli puolet olivat olleet 1-5 vuotta 

omaishoitajina.



OMAISHOIDON VAPAIDEN 
JÄRJESTELYT 
VUONNA 2020 

- ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito
- kotiin tuotettu palvelu palvelusetelillä
- päivätoiminta kerran viikossa
- sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella
- perhehoito



Väittämään ”Olen hyödyntänyt omaishoitajan 
vapaajärjestelyjä” vastasi (kysymyksen n=117) 
48 henkilöä eli 41% ilmoittaen, ettei ollut 
hyödyntänyt omaishoidon vapaajärjestelyjä



Jatkokysymyksenä edelliseen: 
”Jos ette ole käyttäneet omaishoitajan vapaapäiviä, 
niin miksi ette?”
Kysymykseen vastasi 70 henkilöä, joista 34 (48,57%) 
koki, että hoidettava ei halua lähteä muualle hoitoon.



Omaishoidon tuen 
lakisääteisten vapaiden 

vaihtoehtoinen 
käyttökokeilu ajalla 

1.11.2019 – 30.4.2020



”Oletteko osallistunut lakisääteisten vapaiden 
käyttökokeiluun?”
Vastaajista (n=108) suurin osa 75 henkilöä eli 
69, 44% ilmoitti, ettei ollut osallistunut 
käyttökokeiluun.



”Onko lakisääteisten vapaiden käyttökokeilu 
edistänyt jaksamista omaishoitajana?”
Vastaajia kysymykseen oli 57 ja heistä yli puolet 
vastasi väittämiin, että oli paljon edistänyt 
jaksamista. 
”Ei lainkaan” vastanneita oli 19 (33,33%).



”Onko halukkuutta jatkaa käyttökokeilun jälkeen 
vaihtoehtoisilla vapaiden järjestämismuodoilla?”
Vastaajia 69



OMAISHOITAJIEN MUU 
TUKI



”Oletteko käynyt omaishoitajan 
valmennuksessa?”
Vastaajien määrä oli 114 ja heistä 
73% (n=83) ilmoitti kielteisen päätöksen.



”Millaisena koette omaishoitajan valmennuksen 
tarpeen?” Vastaajien määrä: 97. Kolmeen eri 
väitteeseen vastasi 43% (n=42), että tarvetta on 
erittäin paljon. 



”Millaisena koette yhteistyön omaishoidon 
vastuuhenkilöiden kanssa? esim. neuvonta, ohjaus ja 
tuen antaminen.” 
Vastauksia tuli 107 ja eniten 74,77% (n=80) 
vastauksia annettiin väittämälle, että
”yhteistyö on ollut hyvää” . 



ASIAKASTYYTYVÄISYYS



”Millaista palvelua olette omaishoidon tuesta 
saaneet?”  Kysymykseen vastasi 109 henkilöä, 
joista liki puolet 47,71% (n=52) totesi palvelun 
olevan hyvää 



Avoin palaute / ”Missä asioissa onnistuimme ja missä toivoisitte 
meidän parantavan tai kehittävän toimintaamme?” 
Vastauksia 55

Vaihtoehtoisen vapaan järjestämisestä: 
Vapaan korvaavaseteli järjestelmä liian hankala. Intervallijakso paikat sijaitsevat 
liian kaukana. Kokeilua kannatetaan ja erilaisia toimijoita lisättävä.
Intervallijaksopaikat ovat tärkeitä ja kokeilun on jatkuttava

Omaishoidon tuen palvelusta: On hyvää ja siihen ollaan tyytyväisiä. 
Toivotaan kuitenkin alussa enemmän tietoa ja neuvontaa. 
Yksittäinen kokemus, että vapaiden järjestelyt eivät toimi. 
Päivätoiminnan kerho- ja saunatoiminta ovat tärkeitä.  

Yhteistyöstä: Yleisesti ottaen hyvää. Tapaamiskäyntejä tulisi lisätä. 
Puhelimitse vaikea tavoittaa koordinaattoreita ja yhteydenpito on vaikeaa. 

Toivotaan: Puhelinaikoja lisää. 
Kotihoitoon lisää työntekijöitä. Ehdotettu kuvapuhelinta. 
Apua siivous ja ulkotöihin. Intervallipaikkoihin vähemmän tavaraa mukaan. 

OmaisHoivan tuki on erittäin tärkeää.



YHTEENVETO OSASTA PALAUTTEITA
- Yli puolet omaishoitajista toiminut jo pidemmän aikaa 
omaishoitajina
- Omaishoidon vapaajärjestelyjä ei oltu hyvin hyödynnetty
- Vapaiden pitämättä jättämisen syy usein oli kokemus, että 
hoidettava ei halua lähteä muualle hoitoon
- Yli puolet ei ollut osallistunut vapaiden käyttökokeiluun
- Lakisääteisten vapaiden käyttökokeilu oli yli puolella 
omaishoitajalla edistänyt paljon jaksamista
- 70%:lla (n=69) oli halukkuutta jatkaa käyttökokeilun jälkeen 
vaihtoehtoisilla vapaiden järjestämismuodoilla
- 73% (n=83) ilmoitti, ettei ollut hyödyntänyt valmennusta. 
Tarvetta valmennukseen kyllä olisi.
- Yhteistyö ja palvelu omaishoidon tuen kanssa on ollut 
hyvää



KIITOS


