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Omaishoitajan vapaat 2019 
  

 

Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme (3) 
vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai 
vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.  

 

Omaishoitajan vapaata sovittaessa pohditaan yksilöllisesti omaishoidettavan ja 
omaishoitajan tilanteeseen soveltuva omaishoitoa korvaava hoidon muoto. Kaupunki 
kuitenkin viime kädessä päättää siitä, millä tavoin omaishoitajan vapaan aikainen 
hoito järjestetään. 

 

Omaishoitajalla on mahdollisuus pitää vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai 
vaihtoehtoisesti hän voi myös säästää vapaapäiviään ja pitää vapaan pidemmässä 
jaksossa. Omaishoidon tuen vapaapäivät tulee käyttää saman kalenterivuoden 
aikana sitä mukaa kuin niitä kertyy, tai viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä.  

 

Lakisäteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. 

 

Asiakas voi omakustanteisesti ostaa myös lisäpalvelua. Sen osalta asiakkaan on 
mahdollista hakea kotitalousvähennystä. 

 

Omaishoitoa korvaavan hoidon järjestämisvaihtoehdot 

 

1. Ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito  

Ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito järjestetään ensisijaisesti kuntoutuskoti 
Mäntylässä. Mäntylän hoitojaksojen varaukset tehdään puhelimitse omaishoidon 
koordinaattoreiden kautta. Omaishoitajan pyynnöstä vapaapäivät voidaan myös 
muuttaa palveluseteliksi ja hoitojaksot järjestää tietyissä yksityisissä hoivakodeissa. 
Palvelusetelin puitteissa omaishoitajat voivat sopia hoitojaksoista omaishoidon 
sovitulta palveluntuottajalta suoraan. Lyhytaikaisen asumispalvelun omavastuuhinta 
omaishoitajan vapaapäiviltä on 11,40/vrk (v. 2019). 

 

 

 



  

 

 

 

2. Kotiin tuotettu palvelu palvelusetelillä  

Omaishoitajan toiveesta vapaapäivät voidaan muuttaa palveluseteliksi (375e/kk v. 
2019). Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla asiakas voi hankkia 
omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa kunnan hyväksymiltä yksityisiltä 
palveluntuottajilta. Kotiin tuotetuista palveluista ei peritä omavastuuhintaa 
asiakkaalta. 

 

3. Päivätoiminta kerran viikossa 

Päivätoimintaryhmät toimivat Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa ma - pe sekä 
Pusulan ja Nummen alueilla ti – to. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan järjestää 
kuljetus päivätoimintaan. Päivätoiminta omaishoitajan vapaana maksaa v. 2019  
7,50 euroa /kerta (kuljetuksella 11,40 euroa /kerta). Päivätoimintaan sisältyy 
huolenpito, ruokailut, kahvit ja ohjelman. 

 

4. Sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella 

Omaishoitajan vapaa voidaan järjestää sijaishoitajan avulla. Silloin tehtävään 
soveltuvan, omaishoitajan valitseman luotetun henkilön kanssa tehdään 
toimeksiantosopimus. Sopimuksella sijaishoitaja sitoutuu huolehtimaan vakituisen 
omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidosta. Omaishoitaja perehdyttää sijaishoitajan 
tehtäviinsä. Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen. Sijaishoitajan 
terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. 
Sijaishoitajan tulee olla täysi-ikäinen. Sijaishoitajalle maksetaan tehdyistä 
sijaistuksista 67,85 euroa / vrk (v. 2019) jälkikäteen. 

 

5. Perhehoito 

Perhehoitoa järjestetään perhehoidon valmennuksen käyneiden perhehoitajien 
yksityiskodeissa. Perhehoidossa asiakas saa hoivaa ja huolenpitoa kodikkaassa 
yhteisössä ympärivuorokautisesti, kuten perheenjäsen. Omaishoitajan vapaapäiviltä 
omavastuuhinta on 11,40/vrk (v. 2019). 

 

Omaishoitajan vapaa-ajan seuranta, lisätiedot ja sopimukset omaishoidon 
koordinaattoreiden kautta: 

 

Ikääntyneiden palvelut (hoidettava yli 65v.): 044 369 1122 / 044 369 1224 / 
044 374 4700 

Vammaispalvelut (hoidettava alle 65v): 044 374 3344 

 


