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Vastaus kirjalliseen kysymykseen omaishoidon tuen tasavertaisesta
saamisesta asuinpaikkakunnasta riippumatta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Heli Järvisen /vihr. ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 200/2016 vp:
Miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että kaikilla suomalaisilla omaishoidon tukea
saavilla on yhtäläinen ja tasavertainen mahdollisuuus saada yhtenäisillä
maksukriteereillä samansuuruista tukea asuinpaikasta riippumatta?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmaan kuuluu merkittävä voimavarojen lisäys omaishoidon
tukemiseen. Painopisteenä on omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Tämä toteutetaan huolehtimalla
omaishoitajien hyvinvoinnista ja terveydestä, parantamalla omaishoitajien mahdollisuutta vapaisiin ja
lisäämällä omaishoitajien hoito- ja huolenpitotehtävää helpottavia palveluita.

Omaishoitajien hoitopalkkioiden perusteita koskevia lainmuutoksia ei ole suunnitteilla tällä
hallituskaudella. Valmisteilla oleva sote-uudistus, omaishoitoon valmisteilla olevat
lakimuutokset ja hallituksen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten
omaishoitoa -kärkihanke luovat kuitenkin edellytykset sille, että eri puolilla maata asuvien
omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuus lisääntyy tämän hallituskauden aikana.
Sote- ja aluehallintouudistuksen jatkovalmistelua koskevien hallituksen linjausten mukaan
Suomeen perustetaan 18 maakuntaa (itsehallintoaluetta), joilla on sote-järjestämisvastuu ja
rahoitusvastuu. Järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta maakunnille yhtenäistää myös
omaishoidon tukea. Omaisoidon tuen tarpeen arviointi sekä omaishoidon palkkioiden perusteet
ja taso yhtenäistyvät maakuntien alueella. Tämä lisää merkittävästi omaishoitajien ja
hoidettavien yhdenvertaisuutta nykyiseen verrattuna.
Hallitus on varannut omaishoidon ja perhehoitajien vapaiden kehittämiseen pysyvää valtion
lisämäärärahaa noin 50 miljoonaa vuonna 2016 ja 75 miljoonaa euroa vuodesta 2017 alkaen.
Tarkoituksena on laajentaa omaishoitajien oikeutta lakisääteiseen vapaaseen sekä sisällyttää
lakiin omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset ja mahdollisuus saada valmennusta
omaishoitajan tehtävään. Myös muiden kuin kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneiden
omaishoitajien mahdollisuutta vapaaseen parannettaisiin. Uudistusta koskeva hallituksen esitys
annetaan eduskunnalle toukokuussa.
Hallituksen kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten
omaishoitoa levittää laajempaan käyttöön omaishoidon hyviä toimintamalleja. Kärkihankkeen
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osana on tarkoitus muun muassa tukea alueellisten omais- ja perhehoidon keskusten
perustamista. Hankesuunnitelman mukaan keskukset toimisivat omaishoidon monipuolisina
tuki-, osaamis- ja kehittämiskeskuksia. Hankkeeseen osallistuvat toimijat voivat sopia keskusten
yhdeksi tehtäväksi omaishoidon tuen myöntämisperusteiden ja hoitopalkkioiden
yhtenäistämisen alueella.
Helsingissä 27.4.2016
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula

