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Omaishoidon tuen asiakastyytyväisyyskyselyn palautteet 2021  

 
Toteutimme viikkojen 8 – 10 aikana vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn yli 65-vuotiaiden 
omaishoidettavien virallisille omaishoitajille. Kysely lähetettiin kaikille omaishoitosopimuksen tehneille 
omaishoitajalle (N=226). Vastaajien kokonaismäärä oli 124. Vastausprosentti oli 54,8 eli n. 55 %. 
Osaan kysymyksistä tai väittämistä oli jätetty vastaamatta, joten vastausten vastaajamäärä voi 
kysymyksittäin/väittämittäin olla alle 124. Vastaajista 62 omaishoitajaa oli vastannut toimineensa 
omaishoitajana 1-5 vuotta, 30 vastaajaa yli 5 vuotta ja 29 vastaajaa alle vuoden. 

 
Vastaajista 30 oli hyödyntänyt omaishoidon vapaajärjestelyjä säännöllisesti, 40 ajoittain. 51 vastaajaa 
ei ollut hyödyntänyt vapaapäiviä ollenkaan. Pääasiallisin syy vapaapäivien käyttämättä jättämiseen oli 
ollut se, ettei hoidettava halunnut lähteä muualle hoitoon (35) ja toiseksi yleisin syy oli ollut 
koronatilanne (31). Osa ei kokenut tarvetta vapaille (14) tai sopivaa järjestämistapaa ei ollut tarjolla 
(6). Kaksi vastaajista ei uskaltanut jättää hoidettavaa ulkopuolisen hoitoon. 
 
Lakisääteisten vapaiden pitäminen oli 62 vastaajan mukaan tukenut omaishoitajuutta ja 27 vastaajan 
mukaan siitä ei ollut tukea. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 89 vastaajaa. Vapaiden 
vaihtoehtoinen järjestämistapa oli edistänyt paljon 38, vähän 27 ja ei lainkaan 26 vastaajan 
jaksamista. Vastaajia tähän kysymykseen oli 91. Omaishoidon valmennuksessa oli 122 vastaajasta 
käynyt 28 omaishoitajaa. Omaishoidon valmennuksen tarpeen koki vähäiseksi 43 ja tarpeettomaksi 
35 vastaajaa. 33 vastaajaa koki valmennuksen erittäin tarpeelliseksi. Vastaajia tähän kysymykseen oli 
111.  
 
Vastaajista 92 koki yhteistyön omaishoidon vastuuhenkilöiden kanssa hyväksi, 25 kohtalaiseksi ja 4 
huonoksi. Vastaajia tähän kysymykseen oli 122. Vastaajista 33 koki saaneensa erinomaista, 60 
hyvää, 16 kohtalaista ja 5 välttävää palvelua. Yksikään ei kokenut saaneensa huonoa palvelua. 
 
Kyselyssä selvitettiin korona-ajan vaikutusta omaishoitotilanteeseen. 83 vastaajaa oli kirjoittanut 
tähän liittyvän avoimen kommentin. Moni vastasi, ettei korona-aika ollut vaikuttanut merkittävästi 
elämään, koska muutoinkin aikaa vietettiin omaishoidettavan kanssa enimmäkseen kotona. Tosin 
moni toi esiin sen, että sosiaalinen kanssakäyminen esim. lasten kanssa oli vähentynyt sekä 
yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tunne lisääntynyt. Koronatilanne oli sitonut omaishoitajia 
enemmän, koska vapaapäivien pitäminen oli ollut haasteellista ja omat harrastukset olivat tauolla. 
Omaishoitajien työ koettiin korona-aikana henkisesti raskaammaksi ja jaksaminen oli ollut koetuksella. 
Vastaajat toivoivat korona-ajan väistymistä ja normaalimman elämän palaamista. 
 
Kyselyssä oli mahdollisuus antaa avointa palautetta siitä, missä asioissa onnistuimme ja missä 
voisimme parantaa tai kehittää toimintaamme. 59 vastaajaa oli antanut avoimen palautteen. 
Vapaapäivien vaihtoehtoiset järjestämistavat sekä omaishoidon vastuuhenkilöiden toiminta saivat 
kiitosta. Muutamat toivoivat kotikäyntejä ja yhteydenpitoa omaishoitoperheisiin enemmän. Muutamat 
toivoivat myös parempaa omaishoidon vastuuhenkilöiden tavoitettavuutta. Osa kaipasi myös lisää 
omaishoitajien neuvontaa ja ohjausta sekä tiedottamista. Lisäksi toivottiin kodinomaisempia 
intervallipaikkoja sekä ylipäänsä lisää paikkoja, joissa hoidettava voisi olla vapaiden aikana. Osa ei 
vielä osannut antaa palautetta, koska oli toiminut lyhyen aikaa omaishoitajana.  
 
Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Mielipiteenne on ollut meille arvokas. Hyödynnämme saadun 
palautteen omaishoidon kehittämisessä. Palautteen perusteella meidän tulee edelleen kehittää 
omaishoidon vapaajärjestelyjä sekä kehittää toimintaamme ja henkilöstöresurssointiamme siten, että 
omaishoitajat saisivat riittävän tuen, neuvonnan ja ohjauksen. T 
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Toivotamme kaikille omaishoitajille ja -hoidettaville oikein hyvää kevättä ja alkavaa kesää sekä voimia 
arvokkaaseen työhönne! 
 
Päivi Degerholm,  
Palvelupäällikkö 
Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 
050-3574534 

 
 
 


