
 

 

 

 

 

Omaishoitajan vapaan vaihtoehdot 2022 
  

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 sovitun 
palveluntuottajan kanssa suoraan.  

 

Kotiin tuotettu palvelu palvelusetelillä  

Omaishoitajan toiveesta vapaapäivät voidaan muuttaa palveluseteliksi (140e/vrk       
v. 2022). Palveluseteli on kunnan myöntämä maksusitoumus, jolla 
omaishoidettavalle voidaan hankkia omaishoitajan vapaan ajaksi hoitoa ja hoivaa (ei 
siivousta) kaupungin hyväksymiltä yksityisiltä palveluntuottajilta.  

 

Päivätoiminta kerran viikossa 

Päivätoimintaryhmät toimivat Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa ma–pe sekä 
Pusulan ja Nummen alueilla ti–to. Tarvittaessa omaishoidettavalle voidaan järjestää 
kuljetus päivätoimintaan. Päivätoimintaan sisältyy huolenpito, ruokailut, kahvit ja 
ohjelman. 

 

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 omaishoidettavan omainen. Sijaishoitajan 
terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. 
Sijaishoitajan tulee olla täysi-ikäinen. Sijaishoitajalle maksetaan tehdyistä 
sijaistuksista 71,87 e/vrk (v. 2022) jälkikäteen. 

 

Perhehoito 

Omaishoitajan vapaa voidaan järjestää perhehoitajan avulla omaishoidettavan 
kotona. Perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava 
hoivamuoto. Perhehoitaja on perhehoidon ennakkovalmennuksen käynyt henkilö, 
joka vastaa hoivasta kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella 
kuten perheenjäsen. Perhehoito ei sovellu kaikkiin tilanteisiin ja perhehoidon 
järjestäminen edellyttää yksilöllistä tilanteen arvioimista. 

 



 

 

 

 

 

Vaihtoehtoinen järjestämistapa 

Yhden vapaavuorokauden kuukaudessa voi vaihtaa maksusitoumukseen, joka on 
tarkoitettu omaishoitajan hyvinvointia tukevien palvelujen ostamiseen (esim. siivous-, 
liikunta-, kosmetologi- tai kampaajapalvelu). Maksusitoumuksen arvo on enimmillään 
125e. Maksusitoumus on voimassa vain kuukauden ajan. Maksusitoumusta ei voi 
säästää tai siirtää seuraavalle kuukaudelle. Omaishoitaja valitsee palveluntuottajan 
kaupungin ylläpitämästä luettelosta. Omaishoitaja voi käyttää yhden kuukauden 
aikana vain yhtä palveluntuottajaa.  

 

Omaishoidon vapaan ajalta perittävät asiakasmaksut ja muut ehdot on määritelty 
voimassaolevissa Omaishoidon tuen myöntämisperusteissa. 

 

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

Heidi Rantanen p. 044 369 1224 

Johanna Rannikko p. 044 369 1122 

Jonna Savaloja p. 044 369 2334 


