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Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen 
henkilö. Henkilön soveltuvuudesta omaishoitajaksi säädetään  
omaishoitolain 3 §:n 3 kohdassa, jonka mukaan omaishoitajan ter-
veyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia 
vaatimuksia. Tämä edellytys koskee myös sijaishoitajia. Sijaishoita-
jan soveltuvuutta on aina arvioitava hoidettavan henkilön kannalta 
kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon hoidon asettamat vaatimukset. 
Sijaishoitajan tulee olla täysi-ikäinen. 
 
Palveluseteli  
Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla asiakas voi ostaa 
lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon kotiinsa niiltä yksityisiltä 
palveluntuottajilta, jotka kunta on hyväksynyt palveluntuottajiksi.  
 
Palvelusetelin käyttäjän maksettavaksi jäävä omavastuuosuus on 
enintään 11,50 € /hoitovuorokausi (vuonna 2016). Tämän omavas-
tuuosuuden asiakas maksaa suoraan palvelun tuottajalle.  
 
Palveluseteli myönnetään käytössä olevien määrärahojen puitteissa 
kalenterivuosittain. Omaishoidon asiakkaiden tulot tai varallisuus 
eivät vaikuta palvelusetelin saamiseen eivätkä sen suuruuteen. Pal-
velusetelin omavastuuosuus ei kerrytä sosiaali- ja terveydenhuollon 
maksukattoa.  
 
Asiakas voi omakustanteisesti ostaa myös lisäpalvelua. Sen osalta 
asiakkaan on mahdollista saada kotitalousvähennystä. 
 
Tietoa palvelusetelin hakemisesta ja käytöstä, palveluiden tuottajista, 
näiden tuottamista palveluista ja palveluiden hinnoista on saatavissa 
kaupungin internet-sivuilta http://www.lohja.fi tai paperiversiona 
omaishoidontuen viranhaltijoilta. 
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Omaishoitajan lakisääteisen vapaa-ajan määrä ja järjestelyt 
Lohjan kaupungissa 
 
Omaishoitajan vapaa-ajan määräytyminen ja käyttö  
 
Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaa-
ta kolme (3) vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka 
aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoi-
toon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus 
katsotaan ympärivuorokautiseksi siinäkin tapauksessa, että hoidetta-
va viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kodin 
ulkopuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja tai saaden kuntoutusta tai 
opetusta. 
 
Omaishoitajalla on mahdollisuus pitää vapaapäivät säännöllisesti 
kuukausittain tai vaihtoehtoisesti hän voi myös säästää vapaapäivi-
ään ja pitää vapaan pidemmässä jaksossa. Omaishoidon tuen vapaa-
päivät tulee käyttää saman kalenterivuoden aikana tai viimeistään 
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  
 
Omaishoitajan vapaata sovittaessa pohditaan yksilöllisesti omais-
hoidettavan ja omaishoitajan tilanteeseen soveltuva omaishoitoa 
korvaava hoidon muoto. Kaupunki kuitenkin viime kädessä päättää 
siitä, millä tavoin omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään. 
 
Vapaapäivät voidaan toteuttaa myös jakamalla vapaata vastaava tun-
timäärä useammaksi vuorokautta lyhyemmäksi jaksoksi. 
Lakisäteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. 
 
Omaishoitajan vapaa-ajan seuranta, lisätiedot ja sopimukset: 
 
Ikääntyneiden palvelut 044 369 1120, 044 369 1122 tai 
  044 369 1224 
Vammaispalvelut 044 374 3344 tai 044 375 0086 

Omaishoidon korvaavan hoidon järjestämisvaihtoehtoja ovat: 
 
1. ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito  
 
Ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito järjestetään ensisijaisesti pal-
velusetelillä ostettuna yksityisessä tehostetun palveluasumisen yksi-
kössä ja erityisin perustein (kuten esim. lääketieteelliset syyt) terve-
yskeskuksen osastolla 4. 
 
2. päivätoiminta 1-2 kertaa viikossa 
 
Päivätoimintaa on Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa Juolukka-, 
Rentukka- ja Ulpukka-ryhmissä kussakin viitenä päivänä viikossa 
sekä torstaisin Pusulan terveysasemalla.  
 
Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, edistää so-
siaalista kanssakäymistä sekä mahdollistaa asiakasta hoitavan omai-
sen työssäkäyntiä ja asioiden hoitoa.  
 
3. kotiin ostettava palvelu toimeksiantosopimuksella tai palve-
lusetelillä  
 
Omaishoitajan sijaisen avulla toteutettava hoito voidaan järjestää 
hoidettavan kotona, mikä vastaa selvitysten mukaan monien omais-
hoitajien ja -hoidettavien henkilöiden toiveita. 
 
Toimeksiantosopimus 
 
Omaishoidon tuesta annetun lain uuden 4a §:n mukaan kunta voi 
järjestää omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon 
tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopi-
muksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan 
vapaan aikaisesta sijaishoidosta.  


