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Omaishoidon tuen asiakastyytyväisyyskyselyn palautteet 2022  

 
Toteutimme vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien virallisille 
omaishoitajille (N=195) viikkojen 17 - 20 aikana. Vastaajien kokonaismäärä oli 101 vastausprosentin 
ollessa 51,8 eli n. 52 %. Osaan kysymyksistä tai väittämistä oli jätetty vastaamatta, joten vastausten 
vastaajamäärä voi kysymyksittäin/väittämittäin olla alle 101. Vastaajista 52 omaishoitajaa oli 
vastannut toimineensa omaishoitajana 1-5 vuotta, 31 vastaajaa yli 5 vuotta ja 18 vastaajaa alle 
vuoden. 

 
Vastaajista 32 oli hyödyntänyt omaishoidon vapaajärjestelyjä säännöllisesti, 30 ajoittain. 36 vastaajaa 
ei ollut hyödyntänyt vapaapäiviä ollenkaan. Pääasiallisin syy vapaapäivien käyttämättä jättämiseen oli 
ollut se, ettei hoidettava halunnut lähteä muualle hoitoon (34) ja toiseksi yleisin syy oli ollut se, ettei 
koettu tarvetta vapaille (12). Koronatilanne oli myös vaikuttanut vapaapäivien käyttämättömyyteen 
(10) tai sopivaa järjestämistapaa ei ollut tarjolla (9). Kolme vastaajista ei uskaltanut jättää hoidettavaa 
ulkopuolisen hoitoon. 
 
Lakisääteisten vapaiden pitäminen oli 55 vastaajan mukaan tukenut omaishoitajuutta ja 21 vastaajan 
mukaan siitä ei ollut tukea. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 76 omaishoitajaa. Omaishoidon 
valmennuksessa oli 15 omaishoitajaa 99 vastaajasta. Omaishoidon valmennuksen tarpeen koki 
vähäiseksi 35 ja tarpeettomaksi 29 vastaajaa. 25 vastaajaa koki valmennuksen erittäin tarpeelliseksi. 
Vastaajia tähän kysymykseen oli 89.  
 
Vastaajista 77 koki yhteistyön omaishoidon vastuuhenkilöiden kanssa hyväksi, 16 kohtalaiseksi ja 1 
huonoksi. Vastaajia tähän kysymykseen oli 94. Vastaajista 36 koki saaneensa erinomaista, 43 hyvää, 
13 kohtalaista, 4 välttävää ja 1 huonoa palvelua. Vastaajia tähän kysymykseen oli 97. 
 
Kyselyssä selvitettiin korona-ajan vaikutusta omaishoitotilanteeseen. 61 vastaajaa oli kirjoittanut 
tähän liittyvän avoimen kommentin. Yli puolet vastaajista koki, että korona-aika oli vaikuttanut 
elämään enemmän tai vähemmän negatiivisesti. Vastauksissa nousi sosiaalisen kanssakäymisen 
vähentyminen, eristäytyneisyyden lisääntyminen, liikunnan ja ulkoilun vähentyminen sekä kodin 
ulkopuolisten asioiden hoitamisen vaikeutuminen. Osa ei ollut uskaltanut käyttää omaishoitajien 
vapaita tai osallistua valmennukseen koronatartunnan pelossa. Omaishoitajien työ koettiin korona-
aikana henkisesti raskaammaksi ja jaksaminen oli ollut koetuksella.  
 
Kyselyssä oli mahdollisuus antaa avointa palautetta siitä, missä asioissa onnistuimme ja missä 
voisimme parantaa tai kehittää toimintaamme. 54 vastaajaa oli antanut avoimen palautteen. 
Vapaapäivien vaihtoehtoiset järjestämistavat (palveluseteli) sekä omaishoidon vastuuhenkilöiden 
ystävällinen, välittävä ja asiantunteva toiminta saivat lähestulkoon yksipuolisesti kiitosta. Yksi 
vastaajista koki palvelusetelin käyttöön liittyvän byrokratian harmillisena ja yksi oli kaiken kaikkiaan 
tyytymätön asiakaskokemukseensa. Muutamat vastaajat toivoivat tiiviimpää yhteydenpitoa 
omaishoitoperheisiin ja parempaa omaishoidon vastuuhenkilöiden tavoitettavuutta. Pari vastaajaa 
kaipasi parempaa tiedottamista. Muutamat toivoivat korkeampia palkkioita ja kaksi vastaajaa nosti 
esiin tukihakemuksen käsittelyajan pituuden. Omaishoitoyhdistyksen toiminta sai kiitosta ja toivottiin 
vielä enemmän teemoitettujen hetkien järjestämistä. Myös päivätoiminnasta annettiin kiitosta. Yksi 
vastaaja toivoi vuosittain päivitetyn intervallipaikkaluettelon hintatietoineen. Eräs toivoi kotiin 
jumppapalvelua ja yksi jutteluseuraa omaishoidettavalle. Yhdellä oli odotuksia kiertävän perhehoidon 
palvelun suhteen. 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 vaihtoehtoiset järjestämistavat ovat 
olleet tervetulleita ja tarpeellisia. Kiertäviä perhehoitajia on koulutettu kevään 2022 aikana ja tämän 
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myötä palvelu mahdollistuu yhä useammalle sitä tarvitsevalle ja haluavalle asiakkaalle. Kevään 2022 
aikana olemme vahvistaneet omaishoidon tiimiä kolmannella täysiaikaisella omaishoidon 
vastuuhenkilöllä ja tämän myötä toivomme tavoitettavuuden ja asiakaspalvelun parantuvan 
entisestään. Omaishoidon vastuuhenkilömme ovat juuri teitä varten ja auttavat mielellään. 
Vapaapäivien pitämiseen liittyvissä asioissa ja muissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä ja 
palautteissa kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä suoraan omaishoidon vastuuhenkilöihin. 
 
Toivotamme kaikille omaishoitajille ja -hoidettaville oikein hyvää kesää sekä voimia arvokkaaseen 
työhönne! 
 
Päivi Degerholm,  
Palveluohjauksen ja kotihoidon päällikkö 
Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 
050-3574534 

 
 
 


