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1 JOHDANTO 

 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa hallitus on sitoutunut edistämään monipuo-
lisia työaikajärjestelyjä, jotka helpottavat työn ja perheen yhteensovittamista. Myös omaishoitojär-
jestelmän kehittäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Tavoitteena on muun muassa selvittää mah-
dollisuudet hoitovapaajärjestelmän kehittämiseen työn ja omaishoidon yhteensovittamiseksi. 

Yksi merkittävimmistä työmarkkinoiden haasteista on väestön ikääntyminen, joka johtaa työvoi-
man vähentymiseen. Suomessa vanhusväestön osuus muusta väestöstä kasvaa muita Euroopan 
maita nopeammin. Työikäinen väestö supistuu, ja vuoteen 2030 mennessä Suomen huoltosuhde on 
EU-maiden heikoin (73 huollettavaa sataa työntekijää kohden). Suomessa työikään tulevien ikä-
luokkien määrä on vuodesta 2003 lähtien ollut pienempi kuin sieltä poistuvien.  

Väestön ikääntymisen vaikutuksia on pohdittava toisaalta hoitotarpeen lisääntymisen kannalta ja 
toisaalta ottaen huomioon työvoiman tarjonta kaiken kaikkiaan. Keskusteluissa kumpaakaan näkö-
kulmaa ei voida ohittaa. Lopulta kysymys on vastuunjaosta yhteiskunnan, omaisten ja näiden 
työnantajien kesken.  

Työryhmä on työnsä aikana tarkastellut asioita ja eri vaihtoehtoja useammasta näkökulmasta. Lä-
heistään kokoaikatyön ohella hoitavan työntekijän kannalta katsottuna kyse on pitkälti jaksamises-
ta. Läheisen hoitamisessa uupuva työntekijä ei ole kenenkään etu. Tämä näkökulma korostuu myös 
silloin, kun tilannetta tarkastellaan yhteiskunnan kannalta.  

Työllisyysasteen nostaminen on työpolitiikan keskeinen tavoite. Uudet vapaat lisäisivät siirtymää 
työstä työvoiman ulkopuolelle ja olisivat siten omiaan heikentämään työllisyysastetta. Työssä-
käynti voi myös edistää läheistään hoitavan henkilön jaksamista tarjoamalla sosiaalisia kontakteja.  

Unohtaa ei sovi myöskään omaishoidon mukanaan tuomia säästöjä. Ilman omaishoitajaa hoidetta-
va jouduttaisiin monesti sijoittamaan laitoshoitoon.  

Läheisen hoitaminen kokoaikatyön ohella heijastuu koko työyhteisöön. Tarvittaessa työaikojen ja 
työjärjestelyjen on joustettava, jotta läheisen hoito ja samanaikainen työssäkäynti olisi ylipäätään 
mahdollista.  

Tärkeää on pitää mielessä myös hoidettavan oikeus inhimilliseen hoitoon. Kotona asuminen mah-
dollisimman pitkään parantaa hoidettavan elämänlaatua ja mahdollistaa läheisten ihmissuhteiden 
jatkuvuuden.  
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2 OMAISHOIDON NYKYTILA 

2.1 Omaishoito 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon jär-
jestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon keskei-
siä ominaispiirteitä ovat hoidettavan ja hoitajan sukulais- tai läheissuhde, luottamus, yhteenkuulu-
vuus ja vapaaehtoisuus.  

2.1.1 Laki omaishoidon tuesta 

Omaishoitoa on tuettu Suomessa vuodesta 1993 lähtien. Aiemmin asiasta säädettiin sosiaalihuolto-
laissa, mutta vuonna 2005 asiasta säädettiin oma, erillinen lakinsa. Laki omaishoidon tuesta 
(937/2005) tuli voimaan vuoden 2006 alusta.  

Omaishoidon tuki käsittää kokonaisuuden, joka muodostuu hoidettaville annettavien palvelujen 
lisäksi omaishoitajalle maksettavasta palkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 
Omaishoidon tuen myöntämisen edellytyksenä on mm. hoidettavan hoidon tarve, hoitajan 
soveltuvuus hoitajaksi ja hoitajan läheinen suhde hoidettavaan (omainen tai muutoin läheinen). 
Hoito tapahtuu hoidettavan kotona.  

Omaishoitajalle maksettava palkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Palkkion 
maksaa hoidettavan kotikunta tätä tarkoitusta varten varatusta määrärahasta. Vähimmäispalkkio on 
317,22 (v. 2008) euroa kuukaudessa. Palkkio on kuitenkin 634,43 (v. 2008) euroa kuukaudessa, jos 
kyse on hoidollisesti raskaasta siirtymävaiheesta (esim. saattohoito, siirtyminen hoitomuodosta 
toiseen, toipuminen vakavasta onnettomuudesta), jonka aikana omaishoitaja on estynyt tekemästä 
ansiotyötä. Lisäksi edellytetään, ettei omaishoitajalla samanaikaisesti ole oikeutta 
sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvussa säädeltyyn erityishoitorahaan tai vuorottelukorvaukseen 
tai ettei hänellä ole vähäistä suurempia työtuloja. Siirtymävaiheen kestoa ei ole laissa määritelty.  

Hoitopalkkio voidaan tietyin edellytyksin sopia edellä esitettyä pienemmäksi. Hoitopalkkion 
enimmäismäärästä tai porrastuksesta ei laissa ole säännöksiä. Kunnat päättävät itse omaishoidon 
tuen palkkioluokista ja kriteereistä lain sallimissa rajoissa.  

Omaishoidon tuesta laaditaan sopimus kunnan ja omaishoitajan välillä. Sopimus sisältää tiedot mm. 
hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä 
hoitajasta tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä. Omaishoitosopimus on 
voimassa toistaiseksi, ellei sitä erityisestä syystä ole tehty määräaikaisena. Sopimuksen 
määräaikaisuuden pitää olla hoidettavan edun mukaista. Sopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi 
esimerkiksi, jos hoidon tarpeen kesto on etukäteen tarkasti määriteltävissä.  

Kunta voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan 
irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Omaishoitajan irtisanoessa sopimuksen 
irtisanomisaika on kuukausi. Sopimus voidaan purkaa välittömästi, jos sopimuksen jatkaminen 
vaarantaisi hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. Irtisanomisajasta riippumatta 
sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito käy tarpeettomaksi hoidettavan 
terveydentilassa tapahtuneiden muutosten johdosta. Jos kyse on kuitenkin hoidon tilapäisestä 
keskeytymisestä hoidettavan terveydentilassa tapahtuneiden m§uutosten johdosta, hoitopalkkion 
maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua.  

Omaishoitosopimus on luonteeltaan toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimuksen tehnyt 
omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) mukaisessa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai 
hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). 
Kunnan on otettava tapaturmavakuutuslain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus 
omaishoitajalle.  
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2.2 Omaishoitajien ja -hoidettavien profiili 

Perheet ja lähiyhteisöt ovat aina osallistuneet sairaiden ja vammaisten ihmisten hoitoon ja 
huolenpitoon. Huolimatta siitä, että yhteiskunta on ottanut vastuulleen aikaisemmin lähes 
yksinomaan perheelle ja erilaisille lähiyhteisöille kuuluneita tehtäviä, omaisten ja läheisten 
merkitys hoidon tarjoajana ei ole hävinnyt. Ihmiset saavat edelleen huomattavan osan 
tarvitsemastaan avusta ja hoidosta perheenjäseniltään ja lähiyhteisöltään.1,2,3,4 Tällä niin sanotulla 
epävirallisella avunannolla ja hoivalla on vahva asema, joka perustuu erityiseen, henkilökohtaiseen 
suhteeseen ihmisten välillä sekä tunteisiin ja kiintymykseen liittyvään vastuuntuntoon.5 

 
Suomessa on hieman yli 30 000 omaishoitajaa, jotka saavat omaishoidon tukea. Omaishoidon tuen 
turvin hoidetaan lähes 31 000 henkilöä (taulukko 1). 
 
 
Taulukko 1. Omaishoidon tuki sosiaalipalveluna tilastojen valossa 2000-2007 (www.sotkanet.fi)   

 

  2000 2005 2006 2007 
Erotus  
2000-2007, 

Omaishoidon tuki, 0-17 -vuotiaat hoidettavat  2 861 3 771 3 918 4 239 48,2 
Omaishoidon tuki, 18-64 -vuotiaat hoidettavat 5 229 6 656 6 554 6 982 33,5 
Omaishoidon tuki, 65-74 -vuotiaat hoidettavat  4 055 5 279 5 472 5 782 42,6 
Omaishoidon tuki, 75-84 -vuotiaat hoidettavat  6 142 9 231 9 420 10 153 65,3 
Omaishoidon tuki, 85 vuotta täyttäneet hoidettavat  4 158 5 286 5 478 5 830 40,2 
Omaishoidon tuki, hoidettavat yhteensä  22 445 30 223 30 842 32 986 47,0 
            
Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä hoitajia yht
sä 21 728 29 582 30 211 32 359 48,9 
Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä 65 vuotta täy
neitä hoitajia  7 600 13 153 14 149 15 374 102,3 
            
Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä, 1000 euroa64 283 94 803 106 458    65,6 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on neljän vuoden välein teettänyt selvityksiä omaishoidon tuesta 
sosiaalipalveluna ja sen vaihtelusta. Viimeisin selvitys on julkaistu vuonna 2007. Selvitysten 
tavoitteena on ollut kuvata omaishoidon tuen turvin hoidettavia henkilöitä, omaishoitajia, 
omaishoitajille maksettavia palkkioita, omaishoidon tukeen sisältyviä palveluita ja omaishoidon 
tuen kehittämistarpeita. Tavoitteena on myös ollut verrata tilanteen kehitystä niin ajassa kuin 
alueellisestikin. Selvitykset on tehty postikyselyinä omaishoidon tuesta kunnissa vastaaville 
viranhaltijoille. Viimeisimmän selvityksen aineiston muodostavat 362 kunnan tilanteesta kertovat 
vastaukset; vastausprosentti oli 88. Tutkimukseen osallistuneiden kuntien asukasluku kattoi 
kuitenkin 92,7 prosenttia Manner-Suomen asukasluvusta. Aineisto oli Manner-Suomen ja myös 
lääni- ja maakuntatasolla asukasluvun osalta edustava.6  

Omaishoitajia oli tutkimukseen osallistuneissa kunnissa (poikkileikkaustilanne 30.4.2006) yhteensä 
21 362. Tämä oli noin 3 000 (17 %) enemmän kuin vuonna 2002. Vuodesta 1994 omaishoitajien 

                                                 
1 Mikkola, 2005 
2 Rissanen, 1999  
3 Vaarama ym., 2006  
4 Kattainen ym., 2008  
5 Sipilä, 2003  
6 Voutilainen ym., 2007 
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määrä kasvoi noin 10 000 henkilöllä, 92 prosenttia. Kolme neljäsosaa hoitajista oli naisia. Miesten 
osuus omaishoitajina kasvoi vuodesta 1994 vuoteen 2002, sillä vuonna 1994 miesten osuus omais-
hoitajista oli 19 ja vuonna 1998 se oli 22 prosenttia. Vuosina 2002 ja 2006 miesten osuus oli 25 pro-
senttia.7  
 
Omaishoito oli vuonna 2006 edelleen omaisten läheisilleen antamaa hoitoa. Puolet omaishoitajista 
oli hoidettavien puolisoita, viidennes hoidettavien vanhempia ja niin ikään viidennes hoidettavien 
lapsia. Muita omaisia tai hoidettavalle henkilölle läheisiä oli kymmenen prosenttia hoitajista. 
Puolisoiden määrä omaishoitajina lisääntyi vuoden 1994 noin kolmasosasta lähes puoleen vuonna 
2006. Yli puolet omaishoitajista oli työikäisiä, mutta tätä vanhempien omaishoitajien osuus on 
jatkuvasti lisääntynyt. Omaishoitajista yli puolet oli eläkkeellä ja noin viidennes kokopäivätoimisesti 
työssä (kuvio 1). Vuoteen 2002 verrattuna tilanne muuttui niin, että eläkkeellä olevien 
omaishoitajien osuus kasvoi.8  

 
Tutkimukseen osallistuneissa kunnissa omaishoidon tuen palkkiot sijoittuivat yleisimmin 300 ja 599 
euron välille. Kaikkien maksettujen palkkioiden keskiarvo oli 416,32 euroa. Maakunnittain 
keskiarvo vaihteli 356 ja 555 euron välillä. Vuonna 2002 vastaava palkkioiden keskiarvo oli 287,89 
euroa.  

 
Yleisimmät omaishoitajille järjestetyt palvelut olivat vapaapäivät, palveluohjaus, koulutus ja 
neuvonta, sosiaalityön palvelut sekä vertaisryhmätoiminta. Kunnan viranhaltijoiden arvioiden 
mukaan lakisääteiseen vapaaseen oikeutetuista omaishoitajista yli puolet piti lakisääteiset vapaansa. 
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana omaishoidettavien hoito järjestettiin suurimmaksi osaksi 
lyhytaikaisessa laitoshoidossa vanhainkodissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, erityishuoltopiirin 
laitoksessa tai kuntoutuslaitoksessa. Noin viidesosalle asiakkaista hoito järjestettiin sukulaisten, 
naapureiden tai vapaaehtoisten henkilöiden avulla tai lyhytaikaishoidossa palveluasumisyksikössä. 
Vähän käytettyjä sijaishoidon muotoja olivat lomituspalvelut kotona, perhehoitolomat ja 
kotipalvelun avulla järjestetty sijaishoito. Vuoteen 2002 verrattuna tilanne oli muuttunut vain vähän.  

 
Hoidettavien toimintakykyä arvioitiin suurimmassa osassa kuntia omaishoidon tuen myöntämiseen 
liittyviä päätöksiä tehtäessä. Kuntien tässä yhteydessä käyttämät toimintakykymittarit määrittivät 
pitkälti apua tarvitsevan henkilön fyysisen toimintakyvyn ja avun tarpeen päivittäistoimissa 
(peseytyminen, erittäminen, ruokailu jne.) sekä välinetoiminnoissa (asiointi kodin ulkopuolella, 
puhelimen käyttö, raha-asioiden hoito jne.). Myös kognitiivista toimintakykyä arvioitiin tässä 
yhteydessä tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen sijaan psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn 
arviointi jäi hyvin vähäiseksi. Samoin ympäristötekijöiden, kuten esimerkiksi asuin- ja 
lähiympäristön esteettömyyden arviointi, oli vähäistä, vaikka omaishoidossa koti on sekä asuin- että 
'työ'ympäristö.9  

 
Tutkimukseen osallistuneissa kunnissa oli tutkimusajankohtana (poikkileikkaustilanne 30.4.2006) 
omaishoidon tuella hoidettavia henkilöitä 21 784.  Hoidettavien määrä nousi vuodesta 2002 noin 
3 000:lla, 15 prosenttia. Hoidettavista naisia oli 46 ja miehiä 54 prosenttia. Miesten osuus hoidetta-
vista lisääntyi seuranta-aikana, ja se oli hieman yli puolet (54 %) hoidettavista. Suurin osa hoidetta-
vista oli 75-84 -vuotiaita (29 %), noin viidesosa oli 18–64 -vuotiaita (22 %,) ja yli 85-vuotiaita oli 
17 prosenttia. Verrattuna vuoteen 2002 hoidettavien ikärakenne ei ollut juuri muuttunut.10  
 
Kolmasosalla hoidettavista pääasiallinen syy hoidon ja huolenpidon tarpeeseen oli pitkäaikainen 
fyysinen sairaus tai vamma ja neljäsosalla vanhuuteen liittyvä fyysisen toimintakyvyn 
heikkeneminen. Dementia oli hoidon tarvetta aiheuttava tekijä noin viidesosalla. Hoidollisesti 
raskaassa siirtymävaiheessa tutkimusajankohtana oli 143 henkilöä (1 %). Asiakkaiden hoitoisuus oli 

                                                 
7 Voutilainen ym., 2007 
8 Voutilainen ym., 2007 
9 ks. Voutilainen.&Vaarama, 2005 
10 Voutilainen ym., 2007  
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suurta (kuvio 2), sillä lähes puolet omaishoidon tuella hoidettavista tarvitsi hoitoa ja huolenpitoa 
jatkuvasti ja melko paljon ja joka kolmas ympärivuorokautisesti. Verrattuna vuoteen 2002 
asiakkaiden hoitoisuus oli samankaltainen.11  
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Kuvio 1. Hoidettavien avun tarve vuosina 1994–2006 (%). 
 
 
Omaishoidon tuella hoidettavien suuri hoitoisuus näkyy myös siinä, että kuntien omaishoidon tuesta 
vastaavat henkilöt arvioivat, että lähes 12 000 hoidettavaa olisi asumis- tai laitoshoitopalvelujen 
pitkäaikaisasiakkaita ilman omaishoitajan tekemää työtä.12  
 
Omaishoidon tuen keskeiset kehittämishaasteet liittyvät vastaajien mukaan seuraaviin: 

1) Omaishoidettavien ja -hoitajien elämänlaadun edistäminen  
2) kehittämällä monipuolisia palveluita, kuten virkistys- ja kuntoutuspalveluita, omaishoitajan 

fyysisen, emotionaalisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 
laajassa yhteistyössä eri toimijoiden, kuten kuntien, järjestöjen, seurakuntien jne. kanssa 

3) kehittämällä tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja sijaishoidon järjestämiseksi hoidettavan 
kotona omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi   

a. Kattava toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi niin hoidettavan kuin 
omaishoitajankin osalta, jotta tarvittava apu voidaan kohdentaa oikein ja 
tavoitteellisesti, hoito- ja palvelusuunnitelman ohjaamana 

b. Omaishoidon kehittäminen palvelurakenteen kiinteänä osana pitkäjänteisesti, ml. 
tuen kattavuuden lisääminen. 13 

 
Läheistensä hoitoon eriasteisesti osallistuvien omaisten määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi 
kuin edellä kuvattu tilasto- ja tutkimusaineistoista saadusta tiedosta ilmenee. Varovaisimpienkin 
arvioiden perusteella voidaan todeta, että suurin osa omaisiaan hoitavista ihmisistä tekee hoivatyötä 
ilman omaishoidon tukea, vaikka hoidettavan avun tarve saattaisi edellyttää tuen saamista. Erona 
läheisten toisilleen antamaan vastavuoroiseen apuun omaishoitajuuteen liittyy hoitotyön suuri 
sitovuus tai vaativuus. Omaishoidossa hoivan tarve perustuu omaisen tai läheisen terveydentilan tai 
toimintakyvyn heikentymiseen tai vammaisuuteen. Omaishoitajien määrää on arvioitu Stakesin 
Hyvinvointi ja palvelut –tutkimuksessa14. Vuonna 2006 kerätyn aineiston analyysin perusteella 
voidaan arvioida, että läheisensä pääasiallisia auttajia on noin 280 000. Heistä noin 90 000 auttaa 
läheistään kodin ulkopuolisten asioiden hoidossa, noin 26 000 kotiaskareissa, noin 60 000 
henkilökohtaisissa päivittäistoimissa ja noin 30 000 sairaanhoidollisissa toimenpiteissä päivittäin. 

                                                 
11 Voutilainen ym., 2007  
12 Voutilainen ym., 2007  
13 Voutilainen ym., 2007  
14 ks. Kattainen ym., 2008  
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Edellä mainituista 280 000:sta pääasiallisesta auttajasta  
- Työssä käyviä n. 120 000, joista 

o vakituisessa työsuhteessa n. 100 000 
o määräaikaisessa työsuhteessa n. 20 000 

 
Heistä päivittäin läheistään auttaa 
- Kodinulkopuolisissa askareissa n. 32 000 
- Kotitöissä n. 6 500 
- Päivittäistoimissa n. 22 000 
- Sairaanhoidollisissa toimissa n. 10 000. 
 
Naiset auttavat läheisiään miehiä yleisemmin. 
 
Edellä mainitun tutkimuksen perusteella noin puolet autettavista oli auttajan vanhempia (51 %). 
Lapsia oli viisi, puolisoita neljä ja muita tuttuja 40 prosenttia autettavista. Väestöön suhteutettuna 
vanhempiaan auttoi noin 600 000 ja muita tuttavia vajaa 500 000 henkilöä. Yli puolet autettavista 
asui samassa kunnassa (56 %) ja noin viidesosa lähikunnissa (21 %). Autettavan ja auttajan asunnon 
välimatka oli yli 250 kilometriä 28 prosentilla auttajista ja alle 50 kilometriä yhdeksällä prosentilla 
auttajista. Samassa taloudessa auttajan kanssa asui alle 10 prosenttia autettavista. Sukupuolen 
mukaan tarkasteltuna ei ollut suuria eroja.  

Valtion tilintarkastajien toimeksiannosta Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto ry teki selvityksen 
omaishoidon tilanteesta keväällä 2006. Selvitys tehtiin osin kirje- ja internetkyselynä kunnan 
viranhaltijoille ja Omaishoitajat ja Läheiset –liiton paikallisyhdistyksen työntekijöille. Selvityksen 
mukaan omaishoidon tuen asema on kunnissa epävakaa ja selkiytymätön. Lain soveltaminen on 
kirjavaa. Omaishoidon tuen myöntäminen koettiin vastaajien keskuudessa sattumanvaraiseksi.  

2.3 Omaishoitajan mahdollisuudet työstä poissaoloon 

Työntekijällä on rajoitetut mahdollisuudet jäädä pois työstä hoitaakseen sairasta omaistaan. Työso-
pimuslaissa on säännös, joka mahdollistaa tilapäisen työstä poissaolon. Lisäksi on olemassa muita 
järjestelmiä, joiden avulla työntekijän on mahdollista jäädä joko kokonaan pois työstä tai siirtyä te-
kemään osa-aikatyötä. Järjestelmiä ei kuitenkaan ole luotu omaishoidon tarpeita varten.  

2.3.1 Vuorotteluvapaa 

Vuorotteluvapaajärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1996. Vuorotteluvapaata koskeva laki on 
säädetty aina määräaikaisena. Tällä hetkellä laki on voimassa vuoden 2009 loppuun, johon mennes-
sä sovitun vuorotteluvapaan voi pitää vielä vuoden 2010 aikana. Pääministeri Matti Vanhasen II 
hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan vuorotteluvapaasta säädetään pysyvä laki sen jäl-
keen, kun järjestelmän rahoituksesta on sovittu. Neuvottelut järjestelmän rahoituksesta ovat parhail-
laan käynnissä valtion ja työmarkkinajärjestöjen kesken. 

Vuorotteluvapaajärjestelmän tarkoituksena on mm. edistää työssä jaksamista. Vuorotteluvapaa pe-
rustuu aina työntekijän ja työnantajan keskinäiseen sopimukseen. Laissa ei ole rajoituksia vuorotte-
luvapaan käytölle, joten vapaalla oleva työntekijä voi käyttää vuorotteluvapaan haluamallaan taval-
la. Vuorotteluvapaalle voi jäädä työntekijä, jonka työaika on vähintään 75 prosenttia kokoaikaisen 
työntekijän työajasta. Vuorotteluvapaan pitämisen edellytyksenä on vähintään 10 vuoden työssä-
oloaika. Tuohon työaikaan hyväksytään myös rajoitetusti perhevapaita sekä varusmies- ja siviili-
palvelusta. Työssäoloajan lisäksi vuorotteluvapaalle jäävän on täytettävä 13 kuukauden pituinen 
työssäoloedellytys, mihin voi sisältyä enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa. Vuorotteluvapaan 
pituus voi vaihdella 90-359 kalenteripäivään. Vuorotteluvapaan pitäminen useammassa jaksossa on 
mahdollista. Myös vuorotteluvapaan pidentämisestä voidaan sopia. Vuorotteluvapaalle voi jäädä 

Muotoiltu: Luettelomerkit ja
numerointi
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uudestaan, kun aikaisemman vuorotteluvapaan jälkeen on kertynyt uutta työssäoloaikaa viisi vuotta. 
Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan edellytysten täyttyessä vuorottelukorvausta.  

Työntekijä voi tehdä vuorotteluvapaansa aikana mitä haluaa. Vuorotteluvapaajärjestelmä mahdol-
listaa työstä pois jäämisen esim. omaishoidon takia. Työministeriön teettämien tutkimusten mukaan 
vuorotteluvapaata on käytetty mm. opiskeluun, lisäajan saamiseksi perheelle tai hoivatyölle taikka 
harrastuksille. Vuorotteluvapaalle on jääty myös, koska on haluttu pitää taukoa työelämästä. Näyt-
täisi siltä, ettei vuorotteluvapaata ainakaan merkittävässä määrin ole käytetty omaishoitoon. 

Suurin osa vuorotteluvapaan käyttäjistä on naisia. Erityisen paljon vuorotteluvapaata käyttävät ter-
veydenhuollossa ja sosiaalihuollossa työskentelevät naiset. Käytännössä tämän ryhmän mahdolli-
suuksia jäädä vuorotteluvapaalle rajoittaa kuitenkin pätevien sijaisten puute. 

2.3.2 Osa-aikatyö ja osa-aikalisä 

Työntekijä voi siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön sopimalla asiasta työnantajan kanssa. Työ-
aikalain (605/1996) 15 §:n mukaan työnantajan on pyrittävä mahdollistamaan työntekijälle mahdol-
lisuus osa-aikatyöhön, jos työntekijä haluaa esim. sosiaalisista syistä lyhentää työaikaansa säännöl-
lisestä työajasta. Osa-aikaisten työntekomahdollisuuksien lisäämiseksi voidaan vapaaehtoisesti osa-
aikatyöhön siirtyvälle myöntää työllistämistukea korvaukseksi ansioiden vähentymisestä (osa-
aikalisä). Merkitystä ei ole osa-aikatyöhön siirtymisen syyllä.  

Osa-aikalisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja palkkaa vastaavaksi ajaksi työvoima-
toimistossa työttömänä työnhakijana olevan työvoimatoimiston osoittaman henkilön. Lisäksi osa-
aikalisän myöntämisen edellytyksenä on, että osa-aikatyöhön siirtyvän kokoaikainen palvelussuhde 
samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään vuoden. Lisää voidaan maksaa kerral-
laan enintään 12 kuukauden ajalta. Osa-aikalisäkausi voidaan myös jaksottaa. Osa-aikalisä on puo-
let kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkan erotuksesta. Lisää maksetaan, vaikka työntekijä saisi sa-
manaikaisesti omaishoidon tukea. 

Osa-aikalisällä oli vuoden 2007 lopussa reilut 900 henkilöä. Syitä osa-aikalisän käyttämiseen ei ole 
selvitetty. 

2.3.3 Työstä poissaolo pakottavasta perhesyystä 

Työsopimuslain 4 luvun 7 §:ssä säädetään työstä poissaolosta pakottavasta perhesyystä. Työnteki-
jällä on oikeus tilapäiseen työstä poissaoloon, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen 
perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakot-
tavan syyn vuoksi. Säännöksen soveltamisedellytykset ovat tiukat. Sen soveltaminen rajoittuu en-
nakoimattomiin ja yllättäviin tilanteisiin.  

Säännöksessä ei määritellä perheen käsitettä. Lainkohdan perustelujen mukaan perheellä tarkoite-
taan ensinnäkin samassa taloudessa perheenomaisissa oloissa asuvia ihmisiä. Käsitteen piiriin kuu-
luvat ydin- ja uusperheen lisäksi myös samaa sukupuolta olevien perheet. Poissaolo työstä on sään-
nöksen perustella mahdollista myös silloin, kun kyse on työntekijän omasta tai hänen puolisonsa 
taikka vakituisen asuinkumppanin suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa olevan lähisukulai-
sen sairastumisesta tai kun tällaista henkilöä on kohdannut onnettomuus.  

Säännöksen nojalla on mahdollista olla pois töistä vain tilapäisesti. Poissaolopäivien määrää ei ole 
rajattu, mutta kyseeseen voi tulla vain lyhyehkö, väliaikainen poissaolo. Tämän säännöksen nojalla 
ei esimerkiksi ole mahdollista jäädä hoitamaan iäkkäitä vanhempiaan useiden viikkojen ajaksi.  

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolosta ja sen syystä mahdollisimman pian. Työnan-
tajan pyynnöstä työntekijän on annettava luotettava selvitys poissaolon perusteesta. Tällainen selvi-
tys voi olla esim. lääkärintodistus.  
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2.3.4 Työvapaa 

Työnantaja ja työntekijä voivat työsuhteen kestäessä sopia siitä, että työnteko ja palkanmaksu kes-
keytetään toistaiseksi. Keskeytyksen syynä voi olla esim. työntekijän halu jäädä pois työstä väliai-
kaisesti omaisensa hoidon takia.  
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3 OMAISHOITAJIEN MAHDOLLISUUDET OMAISHOITAJIEN VAPAASEEN ERÄISSÄ EU:N 
JÄSENVALTIOISSA 

EU-maissa on vanhempainvapaadirektiiviin perustuen ja perinteisesti säädetty poissaolosta pakotta-
vasta perhesyistä. Poissaolo-oikeus on säädelty joissakin maissa laajemmaksi kuin Suomessa. Sen si-
jaan puhtaasti omaishoitajan pitempää vapaata koskeva sääntely on uudempaa lainsäädäntöä. Tällais-
ta erityistä vapaata koskevaa sääntelyä on ainakin seuraavissa jäsenvaltioissa. 

3.1 Alankomaat 

Alankomaissa on sekä lyhytaikainen että pitkäaikainen omaishoitajan hoitovapaa. Lyhytaikainen hoi-
tovapaa on palkallista. Vapaan myöntämisen edellytyksenä on sen välttämättömyys. Työntekijän on 
ilmoitettava tarpeestaan jäädä lyhytaikaiselle hoitovapaalle heti kun se on mahdollista. Sen pitämises-
tä kokoaikaisena tai osittaisena ei ole säännöksiä, vaan asia on täysin työnantajan ja työntekijän sovit-
tavissa. Omaishoitajan lyhytaikaisen hoitovapaan pituus on kaksi kertaa viikoittainen työaika.  

 
Pitkäaikainen omaishoitajan hoitovapaa on palkatonta. Hoitovapaan käyttämisestä tulee ilmoittaa vä-
hintään kahta viikkoa ennen vapaan alkua. Pitkäaikaisen hoitovapaan pituus on enintään kuusi kertaa 
viikoittainen työaika. Pitkäaikainen hoitovapaa tulee periaatteessa pitää osittaisena esim. 50 % teh-
dystä työviikosta. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia muistakin järjestelyistä. 

3.2 Irlanti 

Laki omaishoitajan vapaasta (The Carer’s Leave Act) on vuodelta 2001. Lain tarkoituksena on mah-
dollistaa palkaton vapaa työntekijälle, jotta tämä pystyisi hoitamaan hoidon tarpeessa olevaa läheis-
tään. Hoidettavan ei tarvitse olla sukulainen. Valtio tukee hoitajaa vapaan aikana taloudellisesti. Va-
paan saamisen edellytyksenä on muun muassa, että valtio myöntää työntekijälle taloudellista tukea 
hoitovapaan ajaksi. 

 
Hoitovapaan pituus on yhteensä enintään 104 viikkoa. Hoitovapaan voi pitää yhdessä tai useammassa 
jaksossa. Jos hoitovapaa pidetään jaksoissa, tulee jaksojen väliin jäädä vähintään kuusi viikkoa. Hoi-
tovapaan vähimmäispituus on 13 viikkoa. Vapaa on kokoaikaista vapaata. Työntekijä voi kuitenkin 
osallistua koulutukseen tai tehdä vapaaehtoista työtä, työllistää itsensä rajoitetusti kotonaan tai tehdä 
palkkatyötä enintään 15 tuntia/viikko vapaan aikana ottaen huomioon työnteolle asetetut tulorajat. 

 
Vapaasta on ilmoitettava kirjallisesti vähintään kuusi viikkoa ennen vapaan aloittamista. 

3.3 Ruotsi 

Työntekijällä on lain (Lag om ersättning och ledighet för närståendevård) mukaan oikeus vapaaseen 
siksi ajaksi, kun hänellä on oikeus korvaukseen (närståendepenning). Korvausta voidaan maksaa yh-
teensä 60 päivältä. Joissakin harvoissa tapauksissa korvausta voidaan maksaa 240 päivältä. Työnteki-
jän on ilmoitettava työnantajalle vapaan pitämisestä niin pian kuin mahdollista.  

3.4 Saksa  

Omaishoitajan vapaata koskeva laki tuli voimaan 1.7.2008. Lain tarkoitus on antaa työntekijöille 
mahdollisuus korkeintaan puolen vuoden pituiseen palkattomaan vapaaseen. Lyhyitä äkillisiä hoito-
tapauksia varten omaisilla on oikeus palkattomaan 10 päivän hoitojaksoon. Oikeus pitkään vapaaseen 
ei koske pienissä, korkeintaan 10 työntekijän yrityksissä työskenteleviä. Työntekijöillä on mahdolli-
suus valita joko kokoaikainen tai osittainen hoitovapaa. 
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3.5 Tanska 

Laki poissaolosta erityisistä perhesyistä on vuodelta 2006 (Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde 
af særlige familienmæssige årsager). Sen mukaan työntekijällä on oikeus jäädä pois töistä  
1) hoitaakseen sairastunutta tai onnettomuuteen joutunutta perheenjäsentä, kun työntekijän läsnäolo on 
välttämätöntä 
2) hoitaakseen läheistään, jolla on huomattavasti alentunut fyysinen tai psyykkinen toimintakyky tai pa-
hentunut krooninen tai pitkäaikainen sairaus 
3) hoitaakseen läheistään, joka haluaa kuolla kotona. 
 
Vapaa on kokoaikaista. Vapaan kesto ei useimmiten ole etukäteen arvioitavissa. Useimmissa tapauksissa 
kesto on kahdesta kuuteen kuukautta.  
 

3.6 Unkari 

Labour Code:n (Act XXII of 1992) mukaan työntekijän pyynnöstä työnantaja myöntää palkatonta hoitova-
paata yli 30 päiväksi. Hoitovapaan pituus on enintään kaksi vuotta. Edellytyksenä on, että työntekijä itse 
hoitaa hoidon tarpeessa olevaa lähisukulaistaan. Hoidettavan hoidon tarpeen arvioi lääkäri.  
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4 TYÖMARKKINOIDEN TULEVAT HAASTEET JA OMAISHOIDON TUEN LAAJENTAMINEN 

4.1 Omaishoidon määrä ja väestön ikääntyminen 

Kunnan kustantamaa omaishoidon tukea on vuonna 2006 saanut yhteensä 30 842 henkilöä. Tukea 
saaneista henkilöistä lähes puolet (48 %) on ollut iältään yli 75-vuotiaita. Yli 75–vuotiaista on omais-
hoidon tuen piirissä ollut vuonna 2006 noin 3,7 prosenttia. 

 
Väestörakenteen ennustetaan muuttuvan Suomessa siten, että vanhempien ikäluokkien osuus väestös-
tä lisääntyy. Esimerkiksi vuonna 2006 väestöstä noin 16,5 prosenttia oli vähintään 65-vuotiaita. Yli 
65-vuotiaiden osuuden ennustetaan lisääntyvän vuoteen 2012 mennessä noin lähes 19 prosenttiin. 

 
Mikäli omaishoidon tukea saaneiden osuus eri ikäryhmissä säilyisi samalla tasolla kuin vuonna 2006, 
lisääntyisi omaishoidon tukea saavien osuus väestön ikääntymisen myötä noin kahdella prosentilla 
(30 800:sta 31 500:een) vuoteen 2012. Omaishoidon lisääntynyttä tarvetta olisi erityisesti kahdessa li-
säryhmässä, yli 85-vuotiaiden ja 65-74 -vuotiaiden ryhmissä, kuten seuraavasta kuvasta voidaan ha-
vaita. 

 
 

Kuva 1.  Omaisten hoidossa olevien henkilöiden määrä vuodesta 2000 vuoteen 2006 sekä hoidetta-
vien määrän arvioitu kehittyminen vuoteen 2012 
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* arvio, joka perustuu väestöennusteisiin ja siihen, että eri ikäryhmissä säilyisi sama osuus 
omaishoidon tukea saaneita 
 

4.2 Väestön jakautuminen eri ryhmiin ja keskeiset työllisyystavoitteet 

Koska tässä selvityksessä tarkastellaan useita omaishoitoon ja sen kehittämiseen liittyviä asioita työ-
voima- ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden näkökulmasta, on syytä kuvata väestön ryhmittely heidän 
työmarkkina-asemansa mukaan. 
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Kuva 2.  Väestön jako työmarkkina-aseman mukaisiin ryhmiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Tilastokeskus käyttää työikäisen väestön määrityksessä myös 15–75 –vuotiaiden ryhmää 
 
 

Keskeisiä työvoima- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita ovat: 
1. Työpaikkojen määrän lisääminen  
2. Työn tuottavuuden lisääminen 
3. Työikäisen väestön voimavarojen laajempi käyttöönotto 

a. Työllisyysaste yli 72 prosenttiin (työllisten määrä suhteessa työikäiseen väestöön) 
b. työttömyysaste alle 5 prosenttiin (työllisten osuus työvoimasta) 

 
Työllisten määrän kasvattamisessa pyritään siihen, että: 

• työvoimasta mahdollisimman pieni osuus olisi työttömänä 
• työikäisestä väestöstä mahdollisimman moni kuuluisi työvoimaan 
• työllisiä olisi enemmän myös yli 65–vuotiaissa. 

 

4.3 Väestörakenteen muuttuminen eri alueilla 

Suomen väestöstä on viimeisimpien tietojen mukaan noin 16,5 prosenttia ollut vähintään 65 vuoden 
ikäisiä. Yli 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä vaihtelee kuitenkin suuresti TE-keskusalueittain. 
Suhteellisesti eniten 65 vuotta täyttäneitä on Etelä-Savossa (21,7 % väestöstä). Myös Kaakkois-
Suomessa ja Kainuussa väestöstä lähes 20 prosenttia on vuonna 2006 ollut vähintään 65 vuotta täyt-
täneitä. Suhteellisesti vähiten 65 vuotta täyttäneitä on vuonna 2006 ollut Uudellamaalla, vain 12,8 
prosenttia.  
 
Tilastokeskuksen tekemien väestöennusteiden mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä tulee vuoteen 
2012 mennessä lisääntymään Suomessa yli 17 prosentilla.  Ikääntyneiden määrä lisääntyy erityisesti 
Uudenmaan TE-keskuksen alueella.  Uudellamaalla on ennusteiden mukaan vuonna 2012 noin 26 
prosenttia enemmän 65 vuotta täyttäneitä kuin vuonna 2006.  Vähäisintä ikääntyneen väestön kasvu 
on Kainuussa (+10,1 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (+10,4 %). 

Väestö

Työikäinen väestö *, 15 – 64 v.Alle 15 v. Yli 65 v.

Työvoima Työvoimaan
kuulumattomat

• asevelvollisuutta suorittavat
• koululaiset ja opiskelijat
• kotitaloustyötä tekevät
• työkyvyttömät ja eläkeläiset
• muut

Työlliset Työt-
tömät
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Kuva 3. Vähintään 65 vuotta täyttäneiden Kuva 4.  Vähintään 65 vuotta täyttäneiden  

        osuus alueen väestöstä 2006  osuuden ennustettu kasvu 2006 – 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikäli omaishoidon tarvetta arvioidaan ikääntyneen väestön määrän kehityksen pohjalta, tulee tarve 
kasvamaan erityisesti Uudellamaalla. 

4.4 Työmarkkinatilanne eri alueilla ja eri toimialoilla (ammattialoilla) 

4.4.1 Työvoiman tarjontatilanne 

Suomessa työikäisestä väestöstä (tässä 15-74 -vuotiaat) noin 67 prosenttia on vuonna 2007 kuulu-
nut työvoimaan (työssä oleviin tai työttömiin). Työvoimaosuudet vaihtelevat suuresti alueittain. 
Työikäisestä väestöstä eniten työvoimaan kuuluvia on Uudellamaalla (72,8 %) ja vähiten Lapissa 
(59,4 %). 

 
Työvoiman määrän ennustetaan kasvavan Suomessa lähivuosina keskimäärin noin 0,5 prosentin 
vuosivauhdilla. Työvoiman määrän muutokseen vaikuttaa mm. väestön ikärakenne, siirtymät työ-
voiman ulkopuolelta työvoimaan ja muuttoliike. Etlan ennusteiden mukaan työvoiman määrä kas-
vaa vuoteen 2012 suhteellisesti eniten Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.  Suh-
teellisesti vähäisintä työvoiman määrän kasvu on ennusteen mukaan Kainuussa, Etelä-Savossa ja 
Lapissa. 

20,0 % ja yli

17,0 % - 19,9 %

14,0 % - 16,9 %

Alle 14,0 %

Lähde: Tilastokeskus
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25,0 % ja yli
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Kainuu

Pohjois-
Pohjanmaa

Pohjois-
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Kuva 5. Työvoimaan kuuluneiden Kuva 6.  Työvoiman määrän ennustettu  

            osuudet 15-74 -vuotiaista 2007                       muutos 2007 – 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keskeinen työvoimareservi Suomessa on edelleen työttömät työnhakijat. On kuitenkin huomattava, et-
tä työvoimareservejä on myös työvoiman ulkopuolella olevissa. Esimerkiksi työvoiman ulkopuolella 
on henkilöitä, jotka voivat siirtyä työelämään sopivan työtilaisuuden ilmaantumisen myötä.  

 
Vuonna 2007 työttömänä oli työikäisestä väestöstä 6,9 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä 
on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan ollut vuonna 2005 keskimäärin noin 180 000 hen-
kilöä. Työttömien määrän ennustetaan tästä edelleen vähenevän niin, että vuonna 2012 työttömiä olisi 
noin 150 000.   

 
Työvoiman tarjonnasta saadaan tarkkaa kuvaa ammateittain työ- ja elinkeinoministeriön tilastojärjes-
telmästä. Järjestelmään rekisteröityvät ne henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet työnhakijoiksi työvoima-
toimistoon. Työnhakijoita oli vuonna 2007 keskimäärin noin 469 000 henkilöä ja työttömiä oli noin 
217 000. 

 
Rekisteröity työttömyys on viime vuonna ollut yleisintä teollisen työn ammatteihin hakeutuvilla. Työt-
tömyyttä on myös paljon ns. muualla luokittelemattoman työn kohdalla. Tähän muualla luokittelemat-
toman työn ammattiryhmään kuuluvat mm. ammattitaidottomat ja vailla ammattia olevat.  
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Kuva 7. Työttömät työnhakijat ammattiaseman mukaan vuonna 2007 (TEM) 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Tiet
ee

llin
en

, te
kn

ine
n j

a t
ait

ee
llin

en
.ym

 

Terv
ey

s- 
ja 

so
sia

ali
hu

olt
o  

Hall
int

o-,
 to

im
ist

o- 
ja 

it-a
lan

 ty
ö  

Kau
pa

llin
en

 ty
ö  

Maa
- ja

 m
ets

äta
lou

sa
lan

 ty
öt 

 

Kulj
etu

s- 
ja 

liik
en

ne
  

Rak
en

nu
s- 

ja 
ka

iva
nn

ais
t.  

Teo
llin

en
 ty

ö  

Palv
elu

ala
n t

yö
t  

Muu
all

a l
uo

kit
tel

em
ato

n t
yö

  

Miehet
Naiset

 
Kuva 8.  Työttömät työnhakijat keskimäärin kuukaudessa ammattialoittain vuonna 2007 
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Omaishoitajien työmarkkina-asemaa luonnehtii nykyisin suuri eläkkeellä olevien osuus. Lähes 60 pro-
senttia omaishoitajista on vuonna 2006 ollut eläkkeellä. Työttömien osuus omaishoitajista on hyvin 
vähäinen, vain noin prosentti. 
 
Kuva 9.  Omaishoitajien työmarkkina-asema 2006 (STM) 
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Lähitulevaisuuden työmarkkinoilla työvoiman kysynnän ennustetaan olevan edelleen suurta. Kasvavaa 
työvoiman tarvetta on myös omaishoitoa lähellä olevilla toimialoilla. mm. koulutus-, terveydenhuolto- 
ja sosiaalipalveluissa ja muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa. Tämän alan työ-
voimasta on siis kilpailua. Omaishoidon määrän lisääntymisen toteutuminen tulisi todennäköisesti li-
säämään kysyntää eräistä, esimerkiksi hoitoalan työntekijöistä. Toisaalta laitos- tms. hoidon tarve las-
kee, mikä vähentää jossain määrin terveydenhuollon henkilöstötarvetta.  

 
Omaishoidon volyymit suhteessa esimerkiksi terveydenhoitoalan volyymeihin ovat nykyisin varsin 
pienet. Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä hoitajia oli vuonna 2006 noin 30 200. Näistä työssä 
olevia oli noin neljännes eli noin 7 500.  Esimerkiksi terveyspalvelujen toimialalla työskentelee tällä 
hetkellä noin 180 000 henkilöä. Rekisteröityjä työttömiä terveydenhuollon ammateissa on viimeisim-
pien tietojen mukaan ollut noin 8 000. 

4.4.2 Työvoiman kysyntätilanne 

Työvoiman kysyntä Suomessa on viime vuosien aikana ollut voimakasta ja työllisten määrä on kasva-
nut. Työllisten määrän ennustetaan kasvavan Suomessa lähivuosina keskimäärin noin 0,8 prosentin 
vuosivauhdilla.   

 
Suurinta työvoiman lisäystä ennustetaan lähivuosina liike-elämää palvelevaan toimintaan ja kaupan 
alalle. Etlan ennusteen mukaan työvoima vähenee lähivuosina eniten tietoliikenteen ja elintarviketeol-
lisuuden toimialoilta. 
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Taulukko 1.  Ennuste eniten työvoimaa                 Taulukko  2.  Ennuste eniten työvoimaa  
lisäävistä toimialoista ETLA                  vähentävistä toimialoista ETLA 

 
Eniten työvoimaa kasvattavat toimialat 2007 - 2009

Ennustettu lisäys
Liike-elämää palveleva toiminta                                   16 300
Kauppa                                                                  9 800
Koneteollisuus                                                          7 500
Talonrakentaminen                                                       6 500
Koulutus; terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut              6 400
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut    4 100
Metallinjalostus- ja metallituoteteollisuus                      3 900
Maatalous; riista- ja kalatalous                                     2 700
Maa- ja vesirakentaminen                                            2 700
Rahoitus- ja vakuutustoiminta                                      2 200         

Eniten työvoimaa vähentävät toimialat 2007 - 2009
Ennustettu vähenemä

Tietoliikenne                                                           -2 600
Elintarviketeollisuus                                                   -1 000
Elektroniikkateollisuus                                                 -800
Kulkuneuvoteollisuus                                                    -600
Puutavarateollisuus                                                     -600
Energia- ja vesihuolto                                                  -500
Tevanake-teollisuus                                                     -500
Paperi- ja graafinen teollisuus                                      -300
Metsätalous                                                             -300
Graafinen teollisuus                                                    -200  

 
Työllisten määrän ennustetut muutokset eri toimialoilla heijastuvat alueille niiden toimialarakenteen 
mukaisesti. Etlan ennusteiden mukaan työllisten määrä kasvaa vuoteen 2012 suhteellisesti eniten Uu-
dellamaalla ja Pirkanmaalla. Suhteellisesti vähäisintä työvoiman määrän kasvu on ennusteen mukaan 
Kainuussa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.  

 
Kuva 9.  Työllisten määrän ennustettu muutos 2007 - 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.3 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohdentuminen 

Noin 34 prosenttia työvoimaa hakeneista toimipaikoista koki vuonna 2006 vaikeuksia työvoiman han-
kinnassa. Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus on lisääntynyt viime vuosien ajan. 
Ongelmat ovat olleet yleisiä erityisesti rakennusalan sekä liikenteen toimialoilla. 

 
Työvoiman saatavuusongelmien arvioidaan edelleen lisääntyvän, sillä lähivuosina työvoiman kysyn-
nän ennakoidaan kasvavan työvoiman tarjontaa nopeammin.  
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Etlan ennusteiden mukaan työvoiman kysyntä (työllisten määrä) kasvaa tänä ja ensi vuonna keskimää-
rin 1,1 prosenttia.  Tänä aikana työvoiman tarjonta (työvoiman määrä) kasvaisi keskimäärin 0,6 pro-
senttia.  Työvoiman kysyntä kasvaisi enemmän kuin työvoiman tarjonta kaikkien TE-keskusten alueil-
la. Eniten työvoiman kysyntä kasvaisi suhteessa työvoiman tarjontaan Kainuussa ja Lapissa.  Vä-
häisintä työvoiman kysynnän kasvu suhteessa työvoiman tarjontaan olisi Pohjois-Karjalassa, Varsi-
nais-Suomessa ja Uudellamaalla. 

 
Työnvälitysrekisterissä oleva työvoiman tarjonta (työttömät työnhakijat) ja työvoiman kysyntä (avoi-
met työpaikat) voidaan luokitella eri ryhmiin kysynnän ja tarjonnan volyymien suhteen.  Ääripäinä 
ovat ammatit, joissa on selkeää työvoimapulaa ja ammatit, joissa on selkeää työvoiman ylitarjontaa. 

 
Omaishoidon näkökulmasta huomio kiinnittyy erityisesti hoitoalan ammattien kysyntä- ja tarjontati-
lanteeseen. Tällä hetkellä hoitoalan ammattien työvoimasta on selkeää pulaa: sairaanhoitajat ovat työ-
voimapula-ammattien listalla kärjessä ja perushoitajat ovat listalla viidentenä. 
 
Kunnallinen työmarkkinalaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedustelivat kunnilta ja kuntayhtymiltä 
eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työvoimatilannetta huhtikuussa. Selvityksen 
mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työvoimavaje on kunta-alalla keskimäärin 5 
prosenttia. Sosiaalitoimen ammattiryhmissä vaje on 5,7 prosenttia ja terveydenhuollon ammattiryh-
missä 4,3 prosenttia. Mahdollinen siirtyminen näistä ryhmistä läheisen hoitoon tarkoitetulle vapaalle 
vaikeuttaisi merkittävästi kuntien lakisääteisten tehtävien hoitamista. 

 
 

Taulukko 3.  Ammatit, jossa on työnvälitysrekisterin mukaan eniten työvoimapulaa ja työvoiman yli-
tarjontaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Lakialoitteen toteutuksen työllisyysvaikutuksista 

• Mikäli omaishoidon tukea saaneiden osuus säilyisi samana eri ikäryhmissä, lisääntyisi omaishoita-
jien määrä noin 700:lla vuoteen 2012 mennessä 

 
• Lakialoitteen toteutuminen tulisi todennäköisesti lisäämään omaishoidon volyymeja edellä esite-

tystä tasosta 
 

• Omaishoidon volyymeihin vaikuttaa mm. omaishoidon tuen taso suhteessa muusta työstä saatuun 
tuloon 

 
• Muita työmarkkinoiden muutosilmiöitä, joilla on mahdollisesti vaikutusta omaishoidon volyymei-

hin, ovat esim.:  
 

Työvoimapulaa Työvoiman ylitarjontaa
• sairaanhoitaja
• varastotyöntekijä
• myyntineuvottelija
• puhelinmyyjä
• perushoitaja
• myyntiedustaja
• puistotyöntekijä
• lehdenjakaja
• ravintolatyöntekijä
• luokanopettaja

• ammattitaidoton
• yritysjohtaja
• ompelija
• ilman ammattia oleva
• pankkitoimihenkilö
• laborantti
• työnjohtaja (muut alat)
• huonekalupuuseppä
• talonmies
• elektroniikka-asentaja
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o eläkeiän nousu (hillitsee eläkkeellä olevien omaishoitajien osuuden kasvua) 
o lisääntyvät epätyypillisen työn muodot (esim. osa-aikaeläke, lisäävät potentiaalisten 

omaishoitajien määrää) 
 

• Lakialoitteen toteutuminen merkitsisi siirtymää työstä työvoiman ulkopuolelle 
(huono asia mm. työllisyysastetavoitteen kannalta) 

 
• Omaishoitotyöhön siirtymiset ovat työmarkkinoiden kannalta lisäksi ongelmallisia työvoiman saa-

tavuusongelmien takia, jos omaishoitajiksi siirrytään aloilta, jotka kärsivät työvoimapulasta 
 

• Työn tuottavuus saattaa vähentyä, jos henkilöitä siirtyy korkeamman tuottavuuden töistä omais-
hoitotyöhön 

 

4.6 Lakialoitteen toteutuksen netto/bruttokustannukset 

 
Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä 
 

• omaishoidon tuen laajempi käyttö 
• jos hoidettavien toimintakyvyn arviointi toteutettaisiin eri alan asiantuntijoiden työnä, tämä lisäisi 

kuntien kustannuksia, kun mahdollisten toimintakyvyn arviointien määrän kasvaisi ja arvioinnit si-
toisivat enemmän resursseja 

• laitoshoidon vähentynyt tarve 
• kansantaloudelliset kustannukset, jotka liittyvät työvoiman ulkopuolelle siirtymiseen, työn tuotta-

vuuden laskuun, tuotannon resurssivajeisiin (työvoiman saatavuusongelmat) 
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5 LASTEN HOITOON TARKOITETTU HOITOVAPAA JA OSITTAINEN HOITOVAPAA MALLI-
NA OMAISHOITAJIEN HOITOVAPAALLE  

Työntekijöiden oikeudesta olla pois työstä perhesyiden takia säädetään työsopimuslain 4 luvussa. 
Perhevapaisiin kuuluvat äitiys-, erityisäitiys- ja isyysvapaa, vanhempainvapaa (koko- tai osa-
aikainen) ja hoitovapaa (kokoaikainen, osittainen tai tilapäinen). Lisäksi työsopimuslain 4 luvussa on 
säännös työntekijän oikeudesta työstä poissaoloon pakottavan perhesyyn vuoksi. Ainoastaan viimeksi 
mainitun syyn kohdalla poissaolon peruste voi olla muu kuin lapsen hoito. Oikeus äitiys-, isyys- ja 
vanhempainvapaaseen on sidottu sairausvakuutuslain mukaisiin päivärahakausiin.  

5.1 Oikeus hoitovapaaseen 

Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen kanssaan samassa taloudessa va-
kinaisesti asuvan lapsen hoitoa varten siihen asti, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Ottolapsen hoitoa 
varten hoitovapaata on kuitenkin mahdollista saada siihen asti, kunnes lapseksi ottamisesta on kulu-
nut kaksi vuotta. Ottovanhemman oikeus hoitovapaaseen päättyy viimeistään lapsen aloittaessa kou-
lun.  

 
Hoitovapaana voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa. Työnantaja ja työn-
tekijä voivat sopia kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Pääsääntöisesti hoitova-
paata voi pitää vain yksi huoltaja kerrallaan. Jos toinen huoltajista on äitiys- tai vanhempainvapaalla, 
toinen huoltaja voi kuitenkin pitää samanaikaisesti yhden jakson hoitovapaata.  

5.2 Hoitovapaasta ilmoittaminen 

Hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta etukäteen. Vapaan pituutta ja 
sen ajankohtaa on mahdollista muuttaa perustellusta syystä. Tällainen syy voi olla esim. lapsen hoi-
toedellytyksissä tapahtunut muutos. Muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kuukausi 
etukäteen.  

5.3 Osittainen hoitovapaa 

Työntekijä voi jäädä myös osittaiselle hoitovapaalle. Tällöin hoitovapaa toteutetaan lyhentämällä 
työntekijän viikoittaista tai päivittäistä työaikaa. Järjestely edellyttää aina työnantajan ja työntekijän 
välistä sopimusta. Toisaalta työnantajan mahdollisuuksia kieltäytyä tällaisen sopimuksen tekemisestä 
on rajoitettu. Työnantaja voi kieltäytyä osittaisen hoitovapaan antamisesta vain, jos työaikajärjeste-
lyistä aiheutuu työpaikan toiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla järjestelyillä. 
Työntekijän on tehtävä esitys osittaisesta hoitovapaasta kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. 
 
Osittaiseen hoitovapaaseen on oikeus työntekijällä, joka on yhdessä tai useammassa jaksossa ollut 
saman työnantajan työssä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Oikeu-
den syntymiseen riittää, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään vuoden kahden vuoden tar-
kastelujakson aikana. Tosiasiallista työssäoloa ei siis edellytetä.  

Vammaisen tai pitkäaikaissairaan ja tästä syystä erityistä hoitoa ja huoltoa vaativan lapsen vanhempi 
voi saada osittaista hoitovapaata siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Jos lapsi kuuluu pidenne-
tyn oppivelvollisuuden piiriin, lapsen vanhemmalla on mahdollisuus jäädä osittaiselle hoitovapaalle 
siihen asti, kunnes perusopetuksessa olevan lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Normaalisti vanhem-
man oikeus osittaiseen hoitovapaaseen päättyy toisen lukuvuoden päättyessä.  

Vanhemmat voivat olla hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta he eivät voi olla samanai-
kaisesti kotona lasta hoitamassa. Sen sijaan mahdollista on, että toinen vanhemmista hoitaa lasta 
esim. aamupäivän ja toinen iltapäivän tai että lasta hoidetaan vuoropäivin.  
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Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisen hoitovapaan yksityiskohtaisista järjestelyistä. Jos työnteki-
jällä on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen, mutta sen järjestelyistä ei päästä sopimukseen, työntekijäl-
le on annettava osittaista hoitovapaata yksi kalenterijakso vuodessa. Tällöin vapaan pituus ja sen 
ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Sen sijaan tapa, jolla työajan lyhennys toteute-
taan, riippuu käytössä olevasta työaikajärjestelmästä. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se 
tulee lyhentää keskimäärin 30 tunniksi viikossa. Muissa tapauksissa vuorokautinen työaika lyhenne-
tään kuuteen tuntiin.  

Osittainen hoitovapaa perustuu pääsääntöisesti työnantajan ja työntekijän keskinäiseen sopimukseen. 
Näin ollen he voivat keskinäisin sopimuksin milloin tahansa muuttaa alkuperäistä sopimusta. Jos so-
pimuksen muuttamisesta ei kuitenkaan pystytä sopimaan, työntekijällä on oikeus perustellusta syystä 
keskeyttää vapaa. Tällainen syy voi olla esim. lapsen hoitoedellytyksissä tapahtunut muutos. Kes-
keyttämisestä on ilmoitettava työnantajalle vähintään kuukausi etukäteen.  

5.4 Palkanmaksuvelvollisuus ja työsuhteeseen liittyvät edut hoitovapaan aikana 

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta ajalta, jona työntekijä on hoitovapaalla.  

Työntekijän työsuhde on voimassa koko hoitovapaan ajan. Työsuhteen kestosta riippuvat etuudet 
karttuvat myös hoitovapaan aikana. Työsuhteen kestoon lasketaan mm. hoitovapaa-aika. Asialla on 
merkitystä esim. työsuhteen irtisanomisajan määräytymisessä ja vuosiloman ansainnassa (2 pv/2,5 
pv). Jos taas etuuden kertyminen on sidottu tosiasialliseen työntekoon, etuudet eivät kerry hoitova-
paan aikana. Tämä on tilanne esim. vuorotteluvapaaoikeuden ja vuosilomapäivien kertymisen osalta. 

5.5 Työhönpaluu ja irtisanomisturva 

Hoitovapaan ja osittaisen hoitovapaan päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikai-
sempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaa-
vaa työsopimuksen mukaista työtä. Jos tämäkään ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava muuta 
työsopimuksen mukaista työtä. 

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta sillä perusteella, että tämä on käyttänyt oikeut-
taan hoitovapaaseen tai osittaiseen hoitovapaaseen. Olettama on, että irtisanominen johtuu hoitova-
paan käyttämisestä, kun se kohdistuu hoitovapaalla olevaan työntekijään. Työnantajan on pystyttävä 
todentamaan, ettei tämä ole irtisanomisen syy.  

5.6 Sijaisen asema 

Perhevapaalla olevan työntekijän sijaiseksi palkatun työntekijän asemasta ei ole olemassa erityisiä 
säännöksiä. Yleensä sovellettavaksi tulevat määräaikaista työsopimusta koskevat säännökset. Perhe-
vapaalla olevan työntekijän sijaisuus on perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle. 
Pääsääntöisesti määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päätyttyä ilman erillistä irtisanomista. 
Toisaalta määräaikaiseen työsopimukseenkin voi sisältyä sen irtisanomista koskeva ehto. Määräaikai-
sen työsopimuksen kesto voidaan sitoa myös toisen työntekijän poissaoloaikaan, esim. perhevapaalla 
oloon. Tällöin sijaisuus päättyy vakinaisen työntekijän palatessa töihin.  

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän lomauttaminen on mahdollista vain rajoitetusti. 
Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, kun kyse on vakinai-
sen työntekijän sijaisesta ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi 
töissä. Määräaikaiseen työsopimukseen otettu irtisanomisehto ei oikeuta lomauttamaan työn tilapäi-
sen vähentymisen perusteella. 
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6 OMAISHOITAJAN HOITOVAPAAN TOTEUTTAMISESSA HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖ-
KOHTIA 

Työnsä aikana työryhmä on keskustellut useista erilaisista vaihtoehdoista järjestää työntekijälle mah-
dollisuus jäädä pois työstä määräajaksi omaisen tai läheisen hoitamista varten. Yhtä yksittäistä mallia, 
joka olisi toimiva kaikissa mahdollisissa tilanteissa, ei löytynyt. Tilanteet, joissa hoitovapaan pitäminen 
tulee ajankohtaiseksi, voivat olla hyvin erilaisia. Lyhyehköt työstä poissaolot akuutin, usein äkillisen 
sairastumisen takia ovat lähellä työsopimuslain 4 luvun 7 §:ssä säädettyä oikeutta olla pois työstä pa-
kottavasta perhesyystä. Toisaalta pidempikestoiset työstä poissaolot esim. dementoituneen henkilön 
hoitoa varten muistuttavat enemmän työsopimuslain 4 luvun 3 §:ssä säädettyä kokoaikaista hoitovapaa-
ta.  

Työryhmä katsoo, ettei oikeutta hoitovapaaseen voida sitoa omaishoidon tukeen. Tähän on useitakin eri 
syitä. Käytännöt omaishoidon tuen myöntämisen suhteen vaihtelevat eri osissa maata ja kuntien kesken 
merkittävästi. Tuen myöntäminen voi olla kiinni kunnan taloudellisesta tilanteesta. Saattaa olla, että 
omaishoidon tuki olisi pystytty hakijalle myöntämään, jos tukea olisi haettu alkuvuodesta, mutta loppu-
vuodesta tuki joudutaan epäämään määrärahojen loppumisen vuoksi. Myös tuen myöntämisen edelly-
tykset mm. hoidettavan kunnon suhteen vaihtelevat kunnittain.  

Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistellaan parhaillaan. Tuon uudistustyön yhteydessä selvitetään 
myös mahdollisuuksia siirtää omaishoitajalle maksettavan palkkion maksatus Kansaneläkelaitoksen 
hoidettavaksi. Maksatuksen siirto Kansaneläkelaitokselle ei kuitenkaan poistaisi omaishoidon tuen 
myöntämiseen liittyviä ongelmia, sillä edelleenkin kunnat päättäisivät omaishoidon tuen myöntämises-
tä.  

6.1 Kenellä tulisi olla oikeus jäädä pois töistä läheisen hoitamiseksi 

Oikeuden saava henkilöpiiri voisi olla sama kuin pakottavan perhesyyn kohdalla. Tällöin työntekijä 
voisi jäädä pois työstä hoitamaan sairasta samassa taloudessa asuvaa yli 3-vuotiasta lasta, puolisoa ja 
omia tai puolison vanhempia.  

Toisaalta omaishoitajan hoitovapaan käyttö myös alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten voisi olla pe-
rusteltua. Tosin työntekijällä on jo nykyisinkin mahdollisuus saada hoitovapaata alle 3-vuotiaan lap-
sen hoitoa varten. Hoitovapaana voidaan kuitenkin pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista 
jaksoa, elleivät työntekijä ja työnantaja sovi kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmistä jaksoista. 
Tarve käyttää omaishoitajan hoitovapaata myös alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon voisi syntyä tilantees-
sa, jossa työntekijä ja työnantaja eivät pääse sopimukseen työsopimuslain 4 luvun 3 §:stä poikkeavis-
ta hoitovapaajärjestelyistä eikä työsopimuslain 4 luvun 6 §:n mukainen tilapäinen neljän päivän mit-
tainen hoitovapaa ole riittävä. Tällainen tilanne ei ole mitenkään tavaton esimerkiksi silloin, kun lapsi 
on pitkähköjä aikoja hoidettavana sairaalassa kotipaikkakunnan ulkopuolella.  

6.2 Kokoaikainen vai osa-aikainen hoitovapaa läheisen hoitamiseksi 

Läheisen hoitoon tarkoitettu hoitovapaa on mahdollista järjestää joko kokoaikaisena tai osa-aikaisena. 
Viimeksi mainitun vaihtoehdon huonona puolena voidaan pitää työnantajan työnjärjestelyihin liitty-
viä ongelmia. Esimerkiksi sijaisuusjärjestelyt voivat olla hyvin haasteellisia. Osa-aikatyöstä kiinnos-
tuneiden sijaisten löytäminen voi olla vaikeaa. Toisaalta tilanne voi olla sen kaltainen, ettei erityistä 
tarvetta sijaisen palkkaamiseen osa-aikaisen hoitovapaan ajaksi ole, vaan asia voidaan hoitaa muun-
laisilla työnjärjestelyillä.  

Työntekijän kannalta mahdollisuuteen pitää hoitovapaa osa-aikaisena voi liittyä positiivisia tekijöitä. 
Työntekijän toimeentulo on turvatumpaa kuin kokoaikaisen hoitovapaan aikana. Työ voi toimia vas-
tapainona vaativalle lähiomaisen hoidolle ja tarjota mahdollisuuden ihmissuhteisiin, jotka kokoaikai-
sen hoitovapaan ja kotonaolon aikana helposti jäävät puuttumaan. 
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Erilaiset työaikajärjestelyt ovat jo nykyisin mahdollisia. Työaikalain 15 §:n säännöksen mukaan 
työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi halutessaan tehdä osa-aikatyötä. 
Järjestely perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Perusteena työajan lyhentämisel-
le tulee kysymykseen mm. sairaan omaisen hoito. 

6.3 Akuuttia tilannetta vai pitkäaikaisempaa tarvetta varten 

Tilanteet, joissa työntekijälle syntyy tarve jäädä pois työstä läheisen hoidon takia, voivat olla kovin 
erilaisia. Kyse voi olla äkillisestä yllättävästä sairastumisesta tai onnettomuudesta, jonka seurauksena 
työntekijän pitäisi pystyä jäämään ehkä lyhyeksi aikaa pois työstä hoitojärjestelyjen takia. Toisaalta 
voi olla niin, ettei työntekijän läsnäolo ja työstä poissaolo ole tarpeen nimenomaan hoidettavan hoi-
don ja avuntarpeen vuoksi, vaan lähinnä kyse on hoidettavan tukemisesta esim. raskaan sairaalahoi-
don tai saattohoidon ajan.  

Työntekijällä on jo voimassa olevan työsopimuslain 4 luvun 7 §:n nojalla mahdollisuus olla pois 
työstä lyhyen aikaa perheettään kohdanneen sairauden tai onnettomuuden vuoksi. Työntekijän läsnä-
olon pitää olla välttämätöntä tilanteen hoitamiseksi. Poissaolon syyn pitää olla ennakoimaton ja yllät-
tävä. Poissaolo on oikeutettua vain niin kauan kuin työntekijän välitön läsnäolo tilanteen hoitamiseksi 
on tarpeen. Poissaolo ei voi kestää useita viikkoja, vaan kyse on enemmänkin päivistä. Edellytykset 
työstä poissaololle pakottavan perhesyyn vuoksi ovat siis varsin tiukat. Nykymuodossaan säännös ei 
yleensä mahdollista työstä poissaoloa tilanteissa, joissa työntekijän apu perheenjäsentä kohdanneen 
sairauden tai onnettomuuden johdosta on tarpeen pitempään kuin joitakin päiviä.  

Työntekijän tarve olla pois työstä voi olla myös pidempiaikainen kuin mitä edellä on esitetty. Voi ol-
la, että hoidon tarve kestää vuosia. Hoidon ajallista tarvetta ei pystytä myöskään etukäteen arvioi-
maan läheskään aina. Hoidettava saattaa selviytyä omaisen hoitamana kotioloissa pitkäänkin tai toi-
saalta sairaus saattaa edetä niin nopeasti, että hoidettava joudutaan sijoittamaan laitoshoitoon paljon 
ennakoitua nopeammin.  

Hoitovapaan kokonaiskesto voi olla hoidettava- tai hoitaja- taikka tapahtumakohtainen. Kaikkiin 
vaihtoehtoihin liittyy omat ongelmansa. Hoitajakohtaisen hoitovapaaoikeuden osalta ongelmaksi voi 
muodostua se, että hoitovapaalla on oltu jo sen enimmäisaika, kun syntyy tarve jäädä uudelleen hoi-
tovapaalle esim. toisen perheenjäsenen sairauden vuoksi. Hyvänä puolena tässä vaihtoehdossa on toi-
saalta se, että vaihtoehto mahdollistaa pitempiaikaiset hoitojärjestelyt esim. siten, että hoitovapaaseen 
oikeutetut pitävät hoitovapaansa peräkkäin.  

Hoidettavakohtaisen hoitovapaan kohdalla ongelmia voi puolestaan syntyä tilanteissa, joissa koko 
hoitovapaan enimmäisaika on jo käytetty vaikkapa useamman hoitajan toimesta, mutta hoidon tarve 
ei ole muuttunut mihinkään. Tällainen tilanne voi toki syntyä myös silloin, kun hoitovapaaoikeus on 
hoitajakohtainen, mutta ehkä ongelman esiintyminen on todennäköisempää hoidettavaan sidotun hoi-
tovapaaoikeuden osalta. Myönteistä hoidettavaan sidotun hoitovapaaoikeuden kohdalla on, että työn-
tekijä voisi jäädä useampaan kertaan pois työstä, jos hänen perheessään on useampia hoidon tarpeessa 
olevia.  

Tapahtuma- tai perustekohtainen oikeus hoitovapaaseen voisi olla toimivin vaihtoehto. Siinä työnte-
kijä voisi jäädä pois työstä useampaan otteeseen. Oikeutta poissaoloon ei kuitenkaan olisi silloin, kun 
työstä on jo oltu poissa enimmäisaika saman syyn (sairauden tai tapaturman) perusteella. Toisaalta 
työstä pois jääminen ei estyisi tilanteessa, jossa kyse on uudesta sairaudesta tai tapaturmasta. 

Vaihtoehtojen keskinäisiä etuja ja haittoja arvioitaessa keskeistä on vapaan pituus.  
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6.4 Subjektiivinen oikeus hoitovapaaseen, vahvennettu sopimusoikeus vaiko puhtaasti sopimuksenvarai-
nen järjestely 

Työntekijän oikeus jäädä hoitovapaalle voi olla eri ”vahvuinen”. Oikeus voi olla subjektiivinen, jol-
loin työntekijällä on edellytysten täyttyessä oikeus vapaaseen. Työnantajalla ei tällöin ole mahdolli-
suuksia evätä vapaan käyttöä. Tällä hetkellä esim. työntekijän oikeus jäädä kotiin hoitamaan alle 3-
vuotiasta lastaan on luonteeltaan subjektiivinen oikeus. 

Hoitovapaaoikeus voi perustua myös ns. vahvennettuun sopimusoikeuteen. Tällöin työnantaja voi 
kieltäytyä vapaan antamisesta vain laissa tarkemmin määritellyistä syistä. Työntekijän oikeus osittai-
seen vanhempainvapaaseen tai hoitovapaaseen perustuu tällaiseen vahvennettuun sopimusoikeuteen. 

Kolmas vaihtoehto on, että järjestelmä on sopimusvapauteen perustuva. Vuorotteluvapaa ja osa-
aikaeläkkeelle siirtyminen ovat esimerkkejä tällaisesta vapaasta. Kannattaa myös huomata, ettei mi-
tään estettä tälläkään hetkellä ole sille, että työnantaja ja työntekijä sopivat työnteon ja palkanmaksun 
tilapäisestä keskeyttämisestä esim. siksi ajaksi, kun työntekijä on hoitamassa sairasta perheenjäsen-
tään.  

6.5 Hoitovapaan toteuttaminen 

Työntekijälle voidaan asettaa erityinen ilmoitusaika, jonka kuluttua hän voisi vasta aloittaa hoitova-
paansa. Perhevapaiden osalta käytössä on pääsääntöisesti kahden kuukauden ilmoitusaika. Näin pit-
kän ilmoitusajan asettaminen voi olla tietyissä tilanteissa ongelmallinen. Jos kyse on akuutista hoidon 
tarpeesta, tarve saattaa olla jo ohi, kun ilmoitusaika on kulunut. Toisaalta taas työnantajan kannalta 
ilmoitusajan asettaminen on perusteltua, antaahan se työnantajalle mahdollisuuden järjestellä töitä 
ennen työntekijän jäämistä pois työstä. 

Työntekijän oikeudelle keskeyttää hoitovapaa on mahdollista asettaa erilaisia ehtoja. Esimerkiksi alle 
3-vuotiaan lapsen hoitoon tarkoitetun vapaan keskeyttäminen on mahdollista vain perustellusta syys-
tä. Tällaisena syynä voi tulla kyseeseen lähinnä lapsen hoitamisen edellytyksissä tapahtunut olennai-
nen muutos.  

Rajoitusten asettaminen hoitovapaan keskeyttämiselle voi olla työntekijälle hankalaa. Voihan olla, et-
tä hoitotyö onkin raskaampaa kuin mitä työntekijä on alun perin arvellut ja hän tästä syystä haluaa pa-
lata työhön kesken hoitovapaan. Työnantajalle taas tällainen vapaa töihin palaamisoikeus voi aiheut-
taa ongelmia. Hoitovapaan ajaksi palkatun sijaisen työsuhteeseen liittyvät kysymykset pitää ratkaista 
ja voi olla, että työhön paluun johdosta joudutaan toteuttamaan muitakin työnjärjestelyjä.  

6.6 Työmarkkinat 

Työmarkkinat Suomessa ovat lähitulevaisuudessa suurten haasteiden edessä. Väestön ikääntyminen 
ja työmarkkinoille tulevien ikäluokkien pienuus aiheuttavat työvoimapulaa. On ennustettu, että työ-
voimapula kohdistuu erityisesti hoiva-alaan, jonka palvelujen kysyntä toisaalta koko ajan kasvaa vä-
estön ikääntymisen myötä.  

Yhtenä ratkaisuna uhkaavaan työvoimapulaan on nähty työurien pidentäminen. Tällä hetkellä työikäi-
siä (18-64 -vuotiaita) on yli puolet kaikista omaishoitajista. Kokoaikatyössä omaishoitajista käy kui-
tenkin vain 20 prosenttia noin 30 000 omaishoitajasta. Osa-aikatyön ohella omaistaan hoitaa neljä 
prosenttia omaishoitajista. Eläkkeellä omaishoitajista on yli puolet. Käytännössä siis osa työikäisistä 
omaishoitajista on eläkkeellä. Voitaneen olettaa, että ennenaikaiselle eläkkeelle hakeutumiseen vai-
kuttaa myös omaisen hoito ja sen raskaus kokoaikatyön ohella. Mahdollistamalla työstä poissaolo 
omaisen hoitoa varten voidaan ajatella vaikutettavan hoitajan mahdollisuuksiin jatkaa työelämässä 
nykyistä pidempään. Järjestelmällä voisi siis olla positiivisia vaikutuksia työurien pitenemiseen. Toi-
saalta työstä poissaolon mahdollistaminen omaisen hoitoa varten voi aiheuttaa myös työurien koko-
naiskeston lyhentymistä. 
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6.7 Työntekijät 

Suomalaiset työmarkkinat ovat pitkälti eriytyneet työntekijöiden sukupuolen mukaan. Työuran pirsta-
loituneisuus ja pätkätyöt ovat erityisesti naisten ongelma. Akateemisten, synnytysikäisten naisten työ-
suhteet ovat useammin määräaikaisia kuin vastaavan ikäisten miesten työsuhteet. Yhtenä syynä nais-
ten työurien katkonaisuudelle voitaneen pitää miehiä runsaampaa perhevapaiden käyttöä. Naisten 
suurempaa osuutta määräaikaisista työsuhteista selittää osaltaan työmarkkinoiden jakaantuminen su-
kupuolen perusteella. Naisten jäädessä perhevapaille sijaiseksi palkataan useimmiten toinen nainen.  

Tällä hetkellä suurin osa, kolme neljäsosaa, omaishoitajista on naisia. Omaishoitajien hoitovapaajär-
jestelmän voidaan arvioida lisäävän ensinnäkin naisten määräaikaisia työsuhteita ja naisten työurien 
pirstaloitumista. Järjestelmän käyttöönotto saattaa myös vaikeuttaa naisten asemaa työmarkkinoilla. 
Yleinen käsitys on, että naisten runsaampi perhevapaiden käyttö on ollut omiaan vaikeuttamaan hei-
dän työnsaantiaan ja huonontamaan heidän työmarkkina-asemaansa. Luomalla mahdollisuus uuteen 
vapaaseen saatetaan vaikeuttaa naisten asemaa työmarkkinoilla entisestään. Todennäköistä on, että 
juuri naiset käyttäisivät oikeuttaan omaishoitajien hoitovapaaseen. Vapaajärjestelmän käyttöönotosta 
saattaa siis seurata, että nainen on työikänsä aikana vain kymmenisen vuotta sellaisessa tilanteessa, 
ettei työnantajalla ole vaaraa hänen jäämisestään perhevapaalle tai omaishoitajan hoitovapaalle. Jär-
jestelmän käyttöönotosta ei myöskään saisi seurata, että naisia painostettaisiin jäämään pois työstä 
hoitamaan läheisiään. 

6.8 Työnantajat 

Omaishoitajan hoitovapaa olisi palkatonta. Järjestelmästä ei aiheutuisi työnantajalle välittömiä kus-
tannuksia. Sen sijaan esimerkiksi sijaisten rekrytointi ja perehdyttäminen aiheuttaisivat työnantajille 
välillisiä kustannuksia.  

Kaikilla toimialoilla sijaisten saaminen tänä päivänä ei ole ongelmatonta. Työvoimapulaa on jo mo-
nilla toimialoilla. Sijaisen palkkaaminen korvaamaan hoitovapaalle jäävän työntekijän työpanosta ei 
aina olisi itsestään selvää. Saattaa olla, että sijaisen palkkaamisen sijasta vapaalle jäävän työntekijän 
työt jaettaisiin työpaikan muiden työntekijöiden kesken. Myös tästä töiden uudelleenjärjestelystä ai-
heutuu ongelmia.  

Työvoimapulan mahdollisesti pahentuessa huononevat työnantajien mahdollisuudet saaja päteviä si-
jaisia. Työvoimapulan vallitessa työnantajat joutuvat kilpailemaan työvoimasta muun muassa työsuh-
teen ehdoilla. Määräaikainen työsopimus ei ehkä houkuttele työntekijöitä tällaisessa kilpailutilantees-
sa.   

6.9 Sijaisen asema 

Todennäköisesti sijaiset palkattaisiin määräaikaiseen työsuhteeseen. Jos omaishoitajan hoitovapaajär-
jestelmään sisältyy työntekijän mahdollisuus keskeyttää hoitovapaa, merkitsee se epävarmuutta myös 
sijaisen työsuhteen keston suhteen. Tällöin määräaikaiseen työsopimukseen todennäköisesti otettai-
siin ehto, jonka mukaan työsopimus on joka tapauksessa voimassa enintään sen ajan, minkä vakinai-
sen työntekijän työstä poissaolo kestää. Tämän tyyppiset sopimukset ovat omiaan lisäämään määräai-
kaisiin työsuhteisiin liittyvää epävarmuutta.  

6.10 Läheistään hoitavan toimeentulo vapaan aikana  

Omaishoidon tukijärjestelmä on luotu tukemaan omaishoitajaa tämän hoitotyössä ja luomaan talou-
dellisia mahdollisuuksia hoidolle. Järjestelmää ei tässä yhteydessä ole tarkoitus muuttaa. Jatkossakin 
omaishoitajan toimeentulo perustuisi omaishoidon tukeen ja työstä pois jäävä voisi hakea kunnalta 
harkinnanvaraista omaishoidon tukea. Ottaen huomioon omaishoidon tuen myöntämiseen liittyvät 
epävarmuustekijät pitäisi työntekijällä olla ennen työstä pois jäämistään kohtuullisen varma tieto 
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omaishoidon tuen myöntämisestä ja palkkion saamisesta tai hänen toimeentulonsa pitäisi olla muuten 
turvattu. 

Omaishoitajalle maksettavan palkkion maksatus päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aika-
na omaisen hoito käy tarpeettomaksi. Tämän lisäksi omaishoitoa koskeva sopimus voidaan irtisanoa 
päättymään irtisanomisajan jälkeen. Tällöin päättyy myös palkkion maksaminen. Jos työntekijällä ei 
tällaisessa tilanteessa ole mahdollisuuksia palata töihin tai hän ei onnistu saamaan toista työpaikkaa, 
hänen toimeentulonsa vaarantuu. Voimassaolevan kokoaikaisen työsuhteensa takia hän ei ole oikeu-
tettu työttömyysturvaan.  
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7 HOITOVAPAAN HEIJASTUSVAIKUTUKSET 

7.1 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Hoitovapaaoikeuksien laajentamisesta kattamaan myös omien tai puolison vanhempien hoitaminen on 
keskusteltu aika ajoin. Kyse ei kuitenkaan ole vain yksittäisen työntekijän mahdollisuudesta jäädä pois 
työstä määräajaksi, vaan asialla on laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia mm. työmarkkinoiden toi-
mivuuteen, työvoiman saatavuuteen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon.  

Omaishoidon merkitys julkisia palveluja, erityisesti laitoshoitoa korvaavana ja täydentävänä toiminta-
na on kiistaton. Omaishoito korvaa myös merkittävästi julkista kotihoitoa, ja siten se säästää yhteis-
kunnan kustannuksia. Kuntien arvioiden mukaan omaishoidon tuella hoidettavista lähes puolet olisi 
jonkinasteisen laitoshoidon tarpeessa ilman omaishoitajaa.  

Omaishoidon tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Kuntien taloudelliset mahdollisuudet huoleh-
tia ikääntyneen väestön hoidosta ovat rajalliset. Myös tämä lisää osaltaan omaisten paineita järjestää 
läheisen hoito mahdollisimman pitkään kotona. Omaisen hoito kokoaikatyön ohella on vaativaa ja ras-
kasta.   

Kynnys hakeutua omaishoitajaksi ja jäädä pois työstä lienee pienin ammattiryhmissä, jotka työskente-
levät hoiva-alalla. Nämä alat ovat kuitenkin juuri niitä, joissa pula ammattitaitoisesta työvoimasta on 
tulevaisuudessa suurin. Ne ovat myös naisvaltaisia aloja, joille pätkätyöt ovat tyypillisiä.  

Uudistuksella saattaisi olla vaikutusta naisten työmarkkina-asemaan. Määräaikaiset työsuhteet lisään-
tyisivät vapaajärjestelmän myötä. Myös naisten työnsaantimahdollisuudet saattaisivat huonontua, kos-
ka työnantajat välttäisivät palkkaamasta sellaisia työntekijöitä, jotka saattaisivat käyttää oikeuttaan 
jäädä hoitovapaalle omaista hoitaakseen. Toisaalta naisia saatettaisiin myös painostaa jäämään pois 
työstä ja ryhtymään hoitamaan läheistään erityisesti silloin, kun hoidon järjestäminen muulla tavoin 
osoittautuu ongelmalliseksi.  

Vapaajärjestelmän avulla voitaisiin merkittävästi helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. 
Työikäisistä omaishoitajista suuri osa on eläkkeellä. Yhtenä syynä eläkkeelle siirtymiseen voi olla juu-
ri omaishoidon raskaus. Kokoaikatyön tekeminen samanaikaisesti sairasta omaista hoitaen on toden-
näköisesti ikääntyvälle/ikääntyneelle työntekijälle liikaa. Tällaisessa tilanteessa luovutaan ennemmin 
työstä kuin omaisen hoitamisesta. Omaishoidon päätyttyä paluu työelämään saattaa olla vaikeaa. 
Omaishoitajan mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä, työpaikkansa kuitenkin säilyttäen, helpot-
taisi työhön paluuta merkittävästi.  

7.2 Vaikutukset työnantajan toimintaan  

Omaishoitajan hoitovapaajärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa yritysten toimintaan. Vaikutusten arvi-
ointia vaikeuttaa kuitenkin täsmällisen tiedon puute. Tällä hetkellä ei tiedetä, minkä alan työntekijöitä 
omaishoitajat ovat tai minkälaisia ovat heidän työnantajansa. Ei ole luotettavia määrällisiä arvioita 
työntekijöistä, jotka eivät ole päässeet työnantajan kanssa sopimukseen työnteon väliaikaisesta kes-
keyttämisestä läheisen hoitamiseksi. Tietoa ei ole myöskään siitä, miten työntekijät ovat tällaisessa ti-
lanteessa toimineet.  

Omaishoitajan hoitovapaajärjestelmästä ei aiheudu työnantajalle välittömiä kustannuksia, vaan kus-
tannukset ovat välillisiä. Kustannuksia aiheutuu mm. sijaisten rekrytoinnista ja perehdyttämisestä. Va-
paasta aiheutuu myös hallinnollisia kustannuksia, esim. työaikaseurantaan ja palkanlaskentaan tehtä-
vistä muutoksista.  

Käytännössä myös sijaisten saaminen vapaan ajaksi voi osoittautua hankalaksi. Erityisen vaikeaa si-
jaisten löytäminen voi olla silloin, kun vapaa on tarkoitus toteuttaa osa-aikaisena. Osa-aikatyöstä kiin-
nostuneita sijaisia voi olla lähes mahdotonta saada, jos työvoimapulaa toteutuu ennustetulla tavalla. 
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Toisaalta voi olla, että vapaalle jäävän työntekijän työpanos korvataan töitä uudelleen järjestelemällä 
ja jakamalla hänen tehtävänsä muille työntekijöille. Töiden uudelleen järjestely ja työtehtävien jaka-
minen voi olla vaikeaa erityisesti pienemmissä yrityksissä. Uudelleen järjestelyillä voi olla seurauksia 
muiden työntekijöiden työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.  

Omaishoitajan hoitovapaajärjestelmän vaatimat sijaisjärjestelyt voivat olla käytännössä vaikeampia to-
teuttaa pienissä yrityksissä.  

Omaishoitajan hoitovapaa voi myös nostaa työllistämiskynnystä. Jos järjestelmä toteutetaan subjektii-
visena oikeutena, se ei kannusta yrityksiä palkkaamaan uutta työvoimaa.  
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8 VAIHTOEHTOISET TAVAT JÄRJESTÄÄ OMAISHOITAJAN HOITOVAPAA 

Tässä jaksossa esitellään neljä erilaista tapaa järjestää läheisen hoitamiseen tarkoitettu hoitovapaa. 
Tässä yhteydessä ei arvoteta vaihtoehtojen keskinäistä järjestystä tai paremmuutta. Kukin vaihtoehto 
edellyttää vielä lisäselvitystä. 

8.1 Vaihtoehto 1: lakialoite 

Lakialoitteessa ehdotetaan lisättäväksi työsopimuslain 4 luvun 3 §:ään uusi, seuraavan sisältöinen 3 
momentti: 

 
Työntekijällä, joka saa omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaista hoitopalkkio-
ta, on oikeus saada palkatonta omaishoitovapaata enintään kolmeksi vuodeksi omaisensa 
hoitamiseksi. 

 
Aloitteessa työntekijän oikeus jäädä määräajaksi pois työstä on sidottu siihen, että hänelle maksetaan 
omaishoidon tuesta annetun lain mukaista palkkiota. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etuus. 
Kuntien taloudelliset mahdollisuudet tukea omaishoitoa ja poliittiset linjaukset vaikuttavat siihen, mi-
ten tukea kunnissa myönnetään. Alueellinen tasa-arvo ei toteudu omaishoidon tukea myönnettäessä. 
Tästä syystä harkinnanvaraisen etuuden asettaminen subjektiivisen oikeuden edellytykseksi ei tunnu 
toimivalta ratkaisulta.  

Lakialoitteessa työntekijälle annettaisiin subjektiivinen oikeus jäädä pois työstä enintään kolmeksi 
vuodeksi. Työnantaja ei pystyisi rajoittamaan vapaan käyttöä, ei edes silloin, kun vapaan käytöstä ai-
heutuu työnantajan toiminnalle vakavaa haittaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että korvaavaa työvoi-
maa ei ole tarjolla.  

Suurin osa omaishoitajista on naisia. Voidaan ajatella, että myös suurin osa vapaaoikeuttaan käyttävistä 
työntekijöistä olisi naisia. Suomalaiset työmarkkinat ovat vahvasti jakaantuneet sukupuolen mukaan, 
mistä johtuen omaishoitajan hoitovapaalla olevan naisen työtä tekemään palkattaisiin todennäköisesti 
toinen nainen määräaikaiseen työsuhteeseen.  

Hoidettavien piiri määräytyisi omaishoidon tuesta annetun lain mukaisesti. Palkkiota omaisen hoitami-
sesta voidaan mainitun lain mukaan maksaa omaisen tai muutoin läheisen henkilön hoitamisesta. 

8.2 Vaihtoehto 2: subjektiivinen oikeus lyhyeen poissaoloon ja vahvennettu sopimusoikeus pidemmän 
poissaolon osalta  

Lisätään työsopimuslain 4 lukuun uusi 3 b §: 

Vapaa / poissaolo läheisen hoitamiseksi 
 

Jos työntekijän perheenjäsenen toimintakyky on olennaisesti alentunut vakavan, äkillisen 
sairauden tai tapaturman vuoksi, työntekijällä on läheisen hoitamiseksi oikeus olla poissa 
työstä enintään x päivää. Sama oikeus työntekijällä on myös silloin, kun hänen läheisensä 
on saattohoidossa tai vakavasti sairastuneena tai loukkaantuneena sairaalahoidossa.  

 
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään   x   kestävästä hoitovapaasta hoidon ja huol-
lon tarpeessa olevan perheenjäsenen hoitamiseksi. Työntekijän on tehtävä esitys hoitova-
paasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aloittamista.  

 
Työnantajalla on oikeus kieltäytyä sopimasta hoitovapaasta, jos työntekijän poissaolo tun-
tuvasti vaikeuttaa työnantajan toimintaa. Hoitovapaan keskeyttämisestä on sovittava työnan-



 34 

tajan ja työntekijän kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä kes-
keyttää hoitovapaan noudattaen vähintään kuukauden ilmoitusaikaa. 

Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon tai hoitova-
paan perusteesta.  

Jos työntekijällä on oikeus tämän luvun mukaisiin muihin perhevapaisiin, hänellä ei saman-
aikaisesti ole oikeutta jäädä pois työstä tämän säännöksen perusteella.  

Perustelut: 

Pykälän 1 momentin mukaan työntekijällä olisi oikeus jäädä pois työstä määräajaksi hoitamaan vaka-
vasti sairastunutta tai tapaturman uhriksi joutunutta perheenjäsentään, jonka toimintakyky olisi tapah-
tuman seurauksena olennaisesta alentunut. Vastaavasti työntekijällä olisi oikeus olla pois työstä silloin, 
kun hänen perheenjäsenensä on hoidettavana sairaalassa vakavan sairauden tai tapaturman takia. Sään-
nös mahdollistaisi työstä pois jäämisen myös perheenjäsenen saattohoidon ajaksi. Poissaolo tulisi ky-
symykseen vain tapaturman tai äkillisen sairauden johdosta. Työntekijällä olisi säännöksen perusteella 
oikeus jäädä pois työstä myös silloin, kun läheisen sinällään jo tiedossa ollut sairaus äkillisesti pahenee. 

Säännöksessä perheenjäsenellä tarkoitettaisiin puolisoa sekä suoraan etenevässä tai takenevassa polves-
sa olevia omia ja puolison sukulaisia. Hoidettavan perheenjäsenen ei edellytettäisi asuvan samassa ta-
loudessa hoitajan kanssa. Poissaolo 1 momentin nojalla olisi tarkoitettu lyhytaikaiseksi ja tilapäiseksi, 
ja se olisi onnettomuus- tai tapaturmakohtainen.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin järjestelystä, jonka avulla työntekijä voisi jäädä pidemmäksi aikaa 
pois työstä. Työntekijä voisi olla pois työstä enintään x aikaa. Poissaolo-oikeus olisi perustekohtainen. 
Edellytyksenä työstä poisjäämiselle olisi hoidettavan jatkuva, ympärivuorokautinen avun ja hoidon tar-
ve. Kyse ei olisi pelkästään lääketieteellisestä arviosta, vaan avun ja hoidon tarvetta arvioitaessa pitäisi 
ottaa huomioon kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat hoidettavan mahdollisuuksiin selviytyä omatoimi-
sesti jokapäiväisistä toiminnoista. Merkitystä olisi siis esim. hoidettavan toimintakyvyllä. Tarvittaessa 
arvio pitäisi tehdä usean eri alan asiantuntijan yhteistyönä.  

Hoidon ja avun tarpeen tulisi olla myös jatkuvaa ja ympärivuorokautista. Jos hoitoa tai apua tarvittai-
siin vain satunnaisesti tai vain sellaiseen aikaan vuorokaudesta, ettei se rajoita hoitajan mahdollisuuksia 
käydä työssä, ei oikeutta hoitovapaaseen olisi. Jos taas hoidon tai avun tarve on siten jatkuvaa, ettei 
voida pitää kohtuullisena, että työntekijä hoitaa omaistaan käyden samalla työssä, edellytykset hoitova-
paalle jäämiselle olisivat olemassa. Hoidettavan toimintakyvyn ulkopuolisia tekijöitä ei otettaisi huo-
mioon hoidon ja avun tarvetta arvioitaessa. Näin ollen merkitystä ei olisi esim. kunnan mahdollisuuk-
silla järjestää hoito muulla tavoin tai muiden omaisten mahdollisuuksilla osallistua hoitoon.  

Pykälän 2 momentissa tarkoitettu työstä poissaolo perustuisi työntekijän ja työnantajan keskinäiseen 
sopimukseen, jonka tekemisestä työnantaja voisi kieltäytyä vain 3 momentissa tarkemmin määritellyis-
tä syistä. Työntekijän tulisi ilmoittaa halustaan käyttää oikeuttaan omaishoitajan hoitovapaaseen kahta 
kuukautta ennen suunniteltua vapaan alkamista. Pääsääntöisesti työnantaja ja työntekijä sopisivat myös 
hoitovapaan ennenaikaisesta keskeyttämisestä. Eräissä tilanteissa työntekijällä olisi oikeus sovitun hoi-
tovapaan keskeyttämiseen, vaikka keskeyttämisestä ei ole päästy sopimukseen työnantajan kanssa. 
Keskeyttäminen edellyttäisi perusteltua syytä. Käytännössä tällaisena syynä tulisivat kysymykseen lä-
hinnä hoidettavan terveydentilassa tapahtuneet muutokset. Hoitovapaan keskeyttäminen olisi mahdol-
lista myös silloin, kun hoitajan omissa edellytyksissä selviytyä hoitotehtävistä tapahtuu oleellisia muu-
toksia. Muutoksia hoitajan taloudellisessa tilanteessa ei kuitenkaan pidettäisi säännöksessä tarkoitettuna 
erityisenä syynä eivätkä ne siis oikeuttaisi keskeyttämään hoitovapaata ilman työnantajan suostumusta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin työnantajan mahdollisuuksista kieltäytyä hoitovapaan antamisesta. 
Kieltäytymisen perusteena olisi, että työntekijän poissaolosta aiheutuu tuntuvaa haittaa työnantajan 
toiminnalle. Tuntuvasta haitasta voisi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun sopivaa sijaista ei ole saa-
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tavilla eikä hoitovapaalle haluavan työntekijän työtehtäviä pystytä hoitamaan myöskään töitä uudelleen 
järjestelemällä. Useat työntekijät saattavat haluta jäädä hoitovapaalle samanaikaisesti. Saattaa olla, ettei 
yhden työntekijän hoitovapaasta vielä aiheutuisi työnantajan toiminnalle vakavaa haittaa, mutta hoito-
vapaan myöntäminen kaikille sitä haluaville jo vaikeuttaakin. Tällaisessa tilanteessa joudutaan ratkai-
semaan, kenelle hoitovapaata myönnetään ja keneltä se mahdollisesti evätään. Yksi vaihtoehto olisi an-
taa etusija työntekijälle, joka ilmoitti halustaan jäädä hoitovapaalle ensimmäisenä. Haitan tuntuvuutta 
arvioitaessa merkitystä olisi toki myös työntekijän työtehtävillä, joten aikaprioriteettiperiaate ei voisi 
olla ehdoton.  

Työnantajalla olisi oikeus vaatia selvitys hoidettavan avun ja hoidon tarpeesta. Kyseeseen voisi tulla 
lääketieteellinen arvio siitä, miten sairaus tai vamma on alentanut hoidettavan toimintakykyä tai mo-
niammatillisen asiantuntijaryhmän arvio hoidettavan kyvystä selviytyä jokapäiväisistä toiminnoista. 

Työsopimuslain 4 luvussa säädetään työntekijöiden oikeudesta olla pois työstä perhesyiden takia. Per-
hevapaisiin kuuluvat äitiys-, erityisäitiys- ja isyysvapaa, vanhempainvapaa (koko- tai osa-aikainen) ja 
hoitovapaa (kokoaikainen, osittainen tai tilapäinen). Lisäksi työsopimuslain 4 luvussa on säännös työn-
tekijän oikeudesta työstä poissaoloon pakottavan perhesyyn vuoksi. Ainoastaan viimeksi mainitun syyn 
kohdalla poissaolon peruste voi olla muu kuin lapsen hoito. Oikeus äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa-
seen on sidottu sairausvakuutuslain mukaisiin päivärahakausiin. 

Ehdotetun sanamuotonsa vuoksi 3 b §:n soveltamisala olisi osittain päällekkäinen muiden 4 luvussa 
säädettyjen perhevapaiden kanssa. Tästä syystä pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että 
suhteessa muihin perhevapaata koskeviin säännöksiin 3 b § olisi viimesijainen. Työntekijän oikeus jää-
dä pois työstä määräytyisi ensisijaisesti 4 luvun muiden säännösten nojalla. Käytännössä vaihtoehtona 
3 b §:lle tulisi useimmiten kysymykseen 4 luvun 6 § (tilapäinen hoitovapaa) ja 7 § (poissaolo pakotta-
vasta perhesyystä).  

8.3 Vaihtoehto 3: subjektiivinen oikeus lyhytaikaiseen poissaoloon, muilta osin poissaolo perustuisi työn-
tekijän ja työnantajan keskinäiseen sopimukseen 

Lisätään työsopimuslain 4 lukuun uusi 3 b § ja 9 §:ään uusi 2 momentti: 

3 b § 

Vapaa / poissaolo läheisen hoitamiseksi 
 

Jos työntekijän perheenjäsenen toimintakyky on olennaisesti alentunut vakavan, äkillisen 
sairauden tai tapaturman vuoksi, työntekijällä on läheisen hoitamiseksi oikeus olla poissa 
työstä enintään x päivää. Sama oikeus työntekijällä on myös silloin, kun hänen läheisensä 
on saattohoidossa tai vakavasti loukkaantuneena sairaalahoidossa.  

 
Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä erityistä hoitoa varten, työnan-
tajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. 
Työnantaja ja työntekijä sopivat hoitovapaan järjestelyistä haluamallaan tavalla.  

 
Työhön paluusta kesken sovitun hoitovapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kes-
ken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää hoitovapaan nou-
dattaen vähintään kuukauden ilmoitusaikaa. 

 
Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon tai hoitova-
paan perusteesta.  
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9 §:n 2 momentti 

Työntekijällä on 1 momentin mukainen oikeus palata työhön 3 b §:n 2 momentissa sääde-
tyissä tilanteissa enintään kolmen vuoden ajan, elleivät työnantaja ja työntekijä sovi pitem-
mästä ajasta.  

Perustelut: 

Vapaa / poissaolo läheisen hoitamiseksi 
 
Pykälän 1 momentin mukaan työntekijällä olisi oikeus jäädä pois työstä määräajaksi hoitamaan vaka-
vasti sairastunutta tai tapaturman uhriksi joutunutta perheenjäsentään, jonka toimintakyky olisi tapah-
tuman seurauksena olennaisesta alentunut. Vastaavasti työntekijällä olisi oikeus olla pois työstä silloin, 
kun hänen perheenjäsenensä on hoidettavana sairaalassa vakavan sairauden tai tapaturman takia. Sään-
nös mahdollistaisi työstä pois jäämisen myös perheenjäsenen saattohoidon ajaksi. Poissaolon tulisi pe-
rustua äkilliseen, yllättävään sairauteen tai sairauden äkilliseen pahenemiseen taikka tapaturmaan.  

Säännöksessä perheenjäsenellä tarkoitettaisiin puolisoa sekä suoraan etenevässä tai takenevassa polves-
sa olevia omia ja puolison sukulaisia. Hoidettavan perheenjäsenen ei edellytettäisi asuvan samassa ta-
loudessa hoitajan kanssa. Poissaolo 1 momentin nojalla olisi tarkoitettu lyhytaikaiseksi ja tilapäiseksi, 
ja se olisi onnettomuus- tai tapaturmakohtainen.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin järjestelystä, jonka avulla työntekijä voisi jäädä pidemmäksi aikaa 
pois työstä. Ehdotuksen mukaan työnantajan olisi pyrittävä järjestämään työt työpaikalla siten, että 
työntekijällä olisi mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä hoitamaan erityisen hoidon ja huollon 
tarpeessa olevaa perheenjäsentään.  

Pykälän 2 momentissa tarkoitettu työstä poissaolo perustuisi työntekijän ja työnantajan keskinäiseen 
sopimukseen. Pääsääntöisesti työnantaja ja työntekijä sopisivat myös hoitovapaan ennenaikaisesta kes-
keyttämisestä. Eräissä tilanteissa työntekijällä olisi oikeus sovitun hoitovapaan keskeyttämiseen, vaikka 
keskeyttämisestä ei ole päästy sopimukseen työnantajan kanssa. Keskeyttäminen edellyttäisi perustel-
tua syytä. Käytännössä tällaisena syynä tulisivat kysymykseen lähinnä hoidettavan terveydentilassa ta-
pahtuneet muutokset, joiden jälkeen edellytyksiä perheenjäsenen hoitamiselle kotona ei enää ole. Hoi-
tovapaan keskeyttäminen olisi mahdollista myös silloin, kun hoitajan omissa edellytyksissä selviytyä 
hoitotehtävistä tapahtuu oleellisia muutoksia. Muutoksia hoitajan taloudellisessa tilanteessa ei kuiten-
kaan pidettäisi säännöksessä tarkoitettuna erityisenä syynä eivätkä ne siis oikeuttaisi hoitovapaan kes-
keyttämiseen ilman työnantajan suostumusta.  

Työnantajalla olisi oikeus vaatia selvitys hoidettavan avun ja hoidon tarpeesta. Kyseeseen voisi tulla 
lääketieteellinen arvio siitä, miten sairaus tai vamma on alentanut hoidettavan toimintakykyä tai mo-
niammatillisen asiantuntijaryhmän arvio hoidettavan kyvystä selviytyä jokapäiväisistä toiminnoista. 
Oikeus vaatia selvitystä perheenjäsenen hoidon tarpeesta koskisi myös 2 momentissa tarkoitettuja tilan-
teita, jolloin työnantaja ja työntekijä sopivat työntekijän jäämisestä pois työstä määräajaksi. Selvityk-
sellä voisi olla merkitystä esimerkiksi silloin, kun joudutaan arvioimaan sitä, onko sovitun hoitovapaan 
keskeyttämiselle olemassa säännöksessä tarkoitettu perusteltu syy.  

Työhönpaluu 

Työntekijän oikeudesta palata takaisin aikaisempaan työhönsä säädetään 4 luvun 9 §:ssä. Säännökseen 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan 
työhönsä myös silloin, kun hän on ollut pois työstä hoitamassa hänen hoitonsa ja huoltonsa tarpeessa 
olevaa perheenjäsentään.  



 37 

Työnantajan ja työntekijän keskinäistä sopimusta, jonka perusteella työntekijällä on mahdollisuus jäädä 
määräajaksi pois työstä, ei ole lainsäädännössä ajallisesti rajoitettu. Kesto on työnantajan ja työntekijän 
vapaasti sovittavissa. Työntekijän oikeudelle palata aikaisempaan työhön ehdotetaan ajallista rajoitusta. 
Ehdotuksen mukaan oikeus olisi voimassa enintään kolmen vuoden ajan. Työnantaja ja työntekijä voi-
sivat sopia myös pitemmästä työhönpaluuoikeudesta.   

8.4 Vaihtoehto 4: säilytetään nykyinen tilanne 

Tässä vaihtoehdossa ei säädettäisi erityistä omaishoitajan hoitovapaata koskevaa lainsäädäntöä, koska 
voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyy useita järjestelmiä, jotka mahdollistavat tilapäisen töistä 
poissaolon esimerkiksi läheisen hoitoa varten.  

Vuorotteluvapaa antaa työntekijälle mahdollisuuden jäädä määräajaksi, enintään 359 päiväksi, pois 
työstä. Vuorotteluvapaa perustuu aina työntekijän ja työnantajan keskinäiseen sopimukseen. Vuorotte-
luvapaan edellytyksenä on, että työnantaja palkkaa vastaavaksi ajaksi työttömän työnhakijan. Työtöntä 
työnhakijaa ei kuitenkaan tarvitse palkata samoihin tehtäviin kuin mitä vuorotteluvapaalle jäävä työn-
tekijä hoiti. Vuorotteluvapaallaan työntekijä voi tehdä mitä haluaa. Vuorotteluvapaan ajalta työntekijä 
on pääsääntöisesti oikeutettu vuorottelukorvaukseen. Omaishoitajalle maksettava palkkio vähentää 
vuorottelukorvauksen määrää. Vuorotteluvapaalle jääneellä työntekijällä on oikeus vuorotteluvapaan 
päätyttyä palata ensisijaisesti omaan työhönsä. Käytännössä vuorotteluvapaan käyttöä eräillä aloilla ra-
joittaa pätevien sijaisten puute.  

Työntekijä ja työnantaja voivat milloin tahansa työsuhteen kestäessä sopia työnteon ja palkanmaksun 
väliaikaisesta keskeyttämisestä. Asiasta ei ole lainsäännöksiä, vaan kyse on puhtaasti työntekijän ja 
työnantajan keskinäisestä sopimuksesta. Näin ollen poissaolon päätyttyä työntekijällä ei myöskään ole 
lakiin perustuvaa oikeutta palata aikaisempaan työhön. Lain säännösten puuttumisesta aiheutuu myös 
sopimuksen sisällölle erityisiä vaatimuksia. Molempien osapuolten etujen mukaista on, että asioista so-
vitaan mahdollisimman tarkasti. Työstä poissaolosta ei kerry työntekijälle mitään taloudellisia etuuksia. 
Hän ei esimerkiksi ole oikeutettu työttömyysetuuteen voimassa olevan työsuhteensa vuoksi.  

Työntekijä ja työnantaja voivat työsuhteen kestäessä vapaasti sopia työntekijän siirtymisestä osa-
aikatyöhön. Siirtyminen voi perustua myös työntekijän aloitteeseen.  

Työaikalain 15 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta pyrkiä järjestämään työt niin, että työnte-
kijä voi tehdä osa-aikatyötä, kun työntekijä haluaa sitä sosiaalisista tai terveydellisistä syistä. Yhtenä 
perusteena työntekijän halukkuudelle siirtyä osa-aikatyöhön voi olla juuri sairaan omaisen hoito. Työ-
sopimuslain 2 luvun 5 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaiselle työn-
tekijälleen. Tällaista työn tarjoamisvelvollisuutta ei ole, jos osa-aikatyön tekeminen perustuu työnteki-
jän aloitteeseen. Työntekijä voi kuitenkin muuttaa tilanteen ilmoittamalla työnantajalleen olevansa 
kiinnostunut kokoaikatyöstä. Tällaisen ilmoituksen saatuaan työnantaja on velvollinen tarjoamaan lisä-
työtä 2 luvun 5 §:n mukaisesti työntekijälle.  

Vapaaehtoisesti osa-aikatyöhön siirtyvälle voidaan maksaa työllistymistukea korvauksena ansioiden 
vähentymisestä. Edellytykset tämän osa-aikalisän myöntämiselle ovat kuitenkin varsin tiukat. Omais-
hoitajalle maksettavalla palkkiolla ei ole vaikutusta maksettavaan osa-aikalisään.  
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9 TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Työryhmä ei työnsä aikana ole päässyt yksimielisyyteen tavasta, jolla omaishoitajan mahdollisuus jää-
dä pois työstä pitäisi järjestää. Esillä on ollut useampia vaihtoehtoja. Mitään niistä ei voi pitää toista 
parempana eikä työryhmä ole sitoutunut niistä yhteenkään. Työryhmä ehdottaa, että läheisen hoitami-
seen tarkoitetun hoitovapaan käsittelyä jatketaan perustettavassa työelämän sääntelyryhmässä osana 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiskysymystä. 
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