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Omaishoitajaliiton edunvalvontaohjelma 2019-2023. Tarkennetaan tarpeen mukaan.
Omaishoitajaliitto tukee ja edistää kaikkien omaishoitajien asemaa (sopimusomaishoitajat ja muut
omaishoitajat).
Omaishoitajaliiton tavoitteena on vahvistaa omaishoitajien juridista asemaa ja
omaishoitomyönteisen kulttuurin kehittymistä. Liitto ja sen jäsenyhdistykset toimivat ja vaikuttavat
edunvalvonnassaan siihen suuntaan, että alla mainitut edunvalvontatavoitteet toteutuisivat ja että
yhteiskunnan kaikilla tasoilla olisi käytössä riittävät resurssit omaishoitajien työn mahdollistamiseksi.
Omaishoitajayhdistysten toiminnan tukeminen edistää omaishoitajien hyvinvointia, osallisuutta ja
vahvistaa käyttäjien ääntä yhteiskunnassa ja tarvittavien palveluiden kehittämisessä.
Ikääntyvien määrän kasvaessa hoivan tarve kasvaa. Omaishoito koskettaa kaiken ikäisiä ihmisiä.
Omaishoitajaperheiden tilanteet ovat yksilöllisiä. Omaishoidon asema ja edellytykset tulee ottaa
huomioon kattavasti sosiaaliturvauudistuksessa. Omaishoitoon ryhtyminen ei saa johtaa
köyhtymiseen ja toimeentulo-ongelmiin. Omaishoidon monimuotoisuus sekä kulttuuriset piirteet
esimerkiksi vähemmistöissä ja maahanmuuttajissa tulee tunnistaa.
Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Omaishoidon tuki
o valtakunnallisesti yhdenmukaiset omaishoidon-tuen kriteerit
o omaishoidon-tuen palkkion määrän korottaminen
o palkkio etuoikeutetuksi tuloksi
o palkkion verotuksen keventäminen
o ilman sopimusta toimivien omaishoitajien aseman parantaminen ja palvelujen
kehittäminen
o hyväksytään omaishoidon aiheuttamia kuluja verovähennyksenä
o riittävät tukipalvelut
Omaishoidon vapaa
o
o

omaishoitajien vapaiden aikaisten hoitopaikkojen toiminnan laadun ja eri
vaihtoehtojen kehittäminen
sijaishoitovaihtoehtojen maksut kerryttämään asiakasmaksukattoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
•
•
•
•
•

Omaishoidon tunnettavuus terveydenhuollossa
Asianmukainen palveluohjaus kaikille omaishoitoperheille (sekä tuen piirissä että sen
ulkopuolella oleville)
Omaishoitajille ja läheistään auttaville riittävät ja laadukkaat tukipalvelut kotihoidon
mahdollistamiseksi kohtuullisilla asiakasmaksuilla
Pitkäaikaishoidon saatavuuden ja laadun kehittäminen
Lakisääteisen valmennuksen selkiyttäminen. Omaishoitajayhdistysten Ovet-valmennuksen®
turvaaminen

•

•

Omaishoitajien hyvinvointia tukevien toimintojen lisääminen kehittämällä keinoja
ennaltaehkäistä omaishoitajien sairauksia, elämänlaadun alenemista ja elämän
kaventumista
Toimenpiteet omaishoidon erityiskysymyksissä kuten päihteiden käytön ja kaltoinkohtelun
ehkäisemisessä.

Työvoima- ja elinkeinopolitiikka
•
•

Omaishoidon ja työelämän yhteensovittaminen työelämän joustoilla: tilapäinen poissaolon
mahdollisuus omaishoitajille, riittävä taloudellinen turva
Valtion nimittämä omaishoidon ja työelämän yhteensovittamista kehittävä työryhmä

Opetus- ja koulutuspolitiikka
•
•
•
•

Omaishoito sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmiin ja koulutusten sisältöihin
Lisätään opetus- ja kouluhenkilöstön valmiuksia tunnistaa alaikäiset ja nuoret hoivaajat ja
ohjata heitä tarvittaessa avun piiriin.
Keinoja työikäisten omaishoitajina toimivien ammatilliseen (lisä- ja täydennys-)
koulutukseen ja ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen
Omaishoitoon kohdistuvan tutkimustoiminnan edistäminen

Asuminen, ympäristö ja teknologia
•
•

•

Kotona asumisen tukeminen erilaisilla asumismuotojen kehittämisellä.
Yhteisöllisten, turvallisten ja itsenäistä asumista tukevien mahdollisuuksien lisääminen;
erityisesti apua ja tukea tarvitsevien nuorten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
itsenäistymiseksi.
Kehitys- ja tutkimusrahoituksessa omaishoitajia hyödyttävien teknologisten ratkaisujen
kehittäminen.

Liiton edunvalvontaohjelma linkittyy Eurocarersin 10 toimenpiteen ohjelmaan, jonka tavoitteena on
omaishoitajaystävällinen yhteiskunta Euroopassa ja kansallisen omaishoito-ohjelman
aikaansaaminen eri Euroopan maissa:
10 toimenpidettä ovat:
1 Määrittele ja ota huomioon omaishoitajat
2 Tunnista omaishoitajat
3 Arvioi omaishoitajien tarpeet
4 Tue sektorirajat ylittävää (moniammattilista) hoitokumppanuutta yhdessä kotisairaanhoidon ja palvelun kanssa
5 Opasta ja ohjaa omaishoitajia tarvittavan tiedon äärelle koskien hoivaa, hoitoa ja niiden
yhteensovittamista muun elämän kanssa

6 Kiinnitä huomiota omaishoitajien terveyteen ja ehkäise terveyshaittoja 7 Mahdollista
omaishoitajien vapaat
8 Tarjoa omaishoitajille valmennusta ja tunnista heidän osaamisensa
9 Ehkäise omaishoitajien köyhyyttä ja anna mahdollisuus aktiiviseen
työssäkäyntiin/kouluttautumiseen
10 Tuo esiin omaishoitajien tarpeita kaikilla olennaisilla politiikan alueilla

Eurocarersin strategia englanniksi ja suomeksi luettavissa osoitteessa
https://omaishoitajat.fi/strategia2023/

