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Omaishoito
KuKa On OmaIshOITaJa?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huol
ta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä 
läheisestään. Omaishoitotilanne voi syn
tyä vähitellen ja omaishoidon tarve kas
vaa esim. läheisen ikääntymisen muka
naan tuomien sairauksien vuoksi. Joskus 
omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sai
rauden tai vammautumisen seurauksena 
esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy 
vammainen lapsi. Monet omaishoitajat 
käyvät myös samanaikaisesti ansiotyössä.

On tärkeää, että hoitava henkilö tunnis
taa ajoissa olevansa omaishoitaja tai että 
omaishoitajuus voi olla pian ajankohtaista. 
Omaishoitaja voi näin saada tehtäväänsä 
tietoa ja tukea. 

OmaIshOIdOn TuKI 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan koko
naisuutta, joka muodostuu hoidettavalle 

annettavista palveluista sekä omaishoita
jalle myönnettävästä palkkiosta, vapaas
ta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 
Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön 
saattaa tulla muutoksia tämän oppaan 
voimassaoloaikana. Mahdollisista muu
toksista kerrotaan kotikunnan tiedotteissa  
ja tiedotusvälineissä sekä liiton Lähellä
lehdessä ja nettisivuilla osoitteessa www.
omaishoitajat.fi.

Kenelle ja milloin  
tukea myönnetään?
Raja läheisten toisilleen antaman avun ja 
virallisen, kunnan tukeman omaishoita
juuden välillä on liukuva. Hoivan ja avun 
tarpeen lisääntyessä sekä hoidon sitovuu
den ja vaativuuden kasvaessa siirrytään 
tavanomaisesta auttamisesta omaishoi
ta juuteen. Omaishoidon tukea voidaan 

Lähde: Suomen omaishoidon verkosto
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Lähteet:  1 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Raportteja ja muistioita (STM) 2014.  2 Sotkanettietokanta 2018.  3 Omais ja perhe
hoidon kehitys vuosina 2015–2018.  4 Hoffmann, F. and Rodrigues, R. 2010. Informal Carers: Who Takes Care of Them? European Centre for 
Social Welfare Policy and Research, Vienna. Policy Brief April 2010.

myöntää sekä pitkä että lyhytaikaisen 
hoidon tarpeen perusteella silloin, kun 
omaisen antama hoito on hoidettavan 
edun mukaista ja edellytykset omaishoi
don toteuttamiseksi ovat olemassa.

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektii
vinen oikeus, vaan kunnan harkinnanva
rainen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuen 
myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden 
suuruus voivat vaihdella kunnasta toiseen. 
Suomessa on yli 350 000 omaishoitajaa. 
Omaishoidon tukea myönnetään noin  
47 500 henkilölle (2018). 

mistä ja miten tukea haetaan?
Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa 
hoidettavan kotikunta. Tarkempaa tietoa 
hakumenettelystä saa oman kunnan so
siaalitoimistosta. Käytännössä omaishoi
don tukiasioita hoitaa esimerkiksi koti 
palveluohjaaja, omaishoidon palveluoh
jaa ja vanhus tai vammaistyön sosiaali
työntekijä. Kun hakemus on tehty, omais
hoidon tuesta vastaava henkilö tekee koti
käynnin hoito ja palvelutarpeen arvioimi
seksi. Palvelutarpeen arviointi on tehtävä 

ilman aiheetonta viivytystä. Katso myös 
kohta Palvelutarpeen arviointi.

Omaishoitosopimus
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoi
tajan ja kunnan välille sopimus, jonka liit
teenä on oltava hoito ja palvelusuunni
tel ma. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa 
kun taan eikä hoidettavaan, vaan kysees
sä on toimeksiantosopimus. Omaishoito
sopimus on voimassa toistaiseksi. Vain eri
tyisestä syystä sopimus voidaan tehdä 
määräaikaisena. Sopimusta on tarkistet
tava tarvittaessa.

Omaishoitosopimuksen tulee sisältää 
tiedot ainakin
1) hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta
2) omaishoitajan vapaapäivistä
3) vapaan järjestämisestä 
4) määräaikaisen sopimuksen kestosta 

sekä 
5) hoitopalkkion maksamisesta hoidon 

keskeytyessä hoitajasta johtuvasta 
syystä tai hoidettavasta johtuvasta 
muusta kuin terveydellisestä syystä

6) kunnan yhteyshenkilön nimen.
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Lähteet: Omais ja perhehoidon kehitys vuosina 2015–2018, Sotkanettietokanta 2018

Omaishoitosopimukseen kuuluu aina hoi
to ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan 
omaishoitajan antaman hoidon määrä ja 
sisältö, hoidettavan ja hoitajan tarvitse
mat palvelut sekä selvitys hoidettavan 
hoidon järjestämisestä omaishoitajan va
paan tai muun poissaolon aikana.

hoitopalkkio
Hoitopalkkio porrastetaan hoidon sito
vuuden ja vaativuuden perusteella Omais
hoidon tuen hoitopalkkion suuruus on 
1.1.2020 lukien vähintään 408,09 euroa 
kuukaudessa. Hoidollisesti raskaaseen siir
tymävaiheeseen on mahdollista hakea 
omaishoidon tukea, joka on vähintään 
816,18 euroa kuukaudessa. Tällainen siir
tymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoi
to tai hoidettavan toipuminen vakavasta 
leikkauksesta. Perheen tulot ja varallisuus 
eivät vaikuta palkkion määrään. Hoito
palkkio on verotettavaa tuloa. Hoitopalk
kion minimi ja hoidollisesti raskaan siir
tymävaiheen mukaiset palkkiot tarkiste
taan lain mukaan kalenterivuosittain.

eläketurva
Omaishoitajan eläketurvasta säädetään 
kunnallisessa eläkelaissa. Omaishoidon 
hoitopalkkio kartuttaa eläkettä, jos palk
kio on maksettu ennen kuin henkilö on 
täyttänyt 68 vuotta. Tämä koskee vuonna 
1940 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. 
Tarkempia tietoja ennen vuotta 1940 syn
tyneiden eläkkeistä ja muista omaishoita
jan eläkettä koskevista kysymyksistä saa 
Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) neuvon
nasta, puh. 020 614 2837 maanantaista 
perjantaihin klo 8–16.

Omaishoitajan vapaapäivät
Kaikilla omaishoitosopimuksen tehneil
lä omaishoitajilla on oikeus pitää vapaa
ta vähintään kaksi vuorokautta kalenteri
kuukautta kohti. Niillä omaishoitajilla, joi
ta hoito sitoo yhtäjaksoisesti tai vähäisin  
keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai 
jat kuvasti päivitäin, on oikeus vähintään 
kolmeen vapaavuorokauteen kalenteri
kuukautta kohti.

Sidonnaisuus katsotaan ympärivuoro
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kautiseksi siitä huolimatta, että hoidetta
va viettää vähäisen osan vuorokaudesta 
(n. 7 h/vrk) kotinsa ulkopuolella ja käyttää 
sosiaali tai terveyspalveluja, esim. päivä
sairaalan palveluita tai saa kuntoutusta tai 
opetusta. 

Vuonna 2016 sosiaalihuoltolakiin lisät
tiin myös säännökset omaistaan tai lä
heistään hoitavan henkilön vapaista ja 
kunnan velvollisuudesta järjestää va
paan aikainen tarkoituksenmukainen si
jaishoito. Tämä säännös koskee sitovas
sa ja vaativassa hoivatilanteessa olevia 
omaishoitajia, jotka eivät ole tehneet 
omaishoitosopimusta. 

Mikäli kunnan kanssa sovitaan, vapaa
päiviä voi koota pidemmäksi ajanjaksoksi, 
ketjuttaa esimerkiksi viikoksi tai kahdeksi 
kerrallaan. Kunta ja omaishoitaja voivat 
myös sopia, että vapaat pidetään usea
na alle vuorokauden mittaisena jaksona. 
Omaishoitajalla tulee kuitenkin aina olla 
mahdollisuus pitää vapaat kokonaisina 
vuorokausina. Jaksottaminen siis edellyt
tää kunnan ja omaishoitajan sopimusta 
eikä sitä voi kumpikaan osapuoli yksipuo
lisesti vaatia.

Kunta voi myös määritellä, kuinka pit
kän ajanjakson kuluessa vapaita voi ke
rätä. Niitä voi kerätä esimerkiksi samaan 
tapaan kuin työsuhteissa kertyy lomia lo
manmääräytymisjaksoilta. Kunta voi lisäksi 
järjestää sopimuksen tehneelle omaishoi
tajalle vapaapäiviä sekä alle vuoro kauden 
pituisia virkistysvapaita enemmän kuin 
mikä on lain mukainen vähimmäismäärä. 

Kunnan on huolehdittava hoidettavan 
hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestä
misestä hoitajan lakisääteisen vapaan ai  
kana. Vapaan järjestäminen on mahdol
lista mm. lyhytaikaisena hoitona palve
lu tai hoivakodissa, terveyskeskusten tai 
sairaaloiden vuodeosastoilla tai kotipal
velun avulla. Kunnat voivat tehdä toimek

siantosopimuksen tehtävään soveltuvan, 
omaishoitoperheelle tutun henkilön kans
sa. Henkilö voi olla esim. lähisukulainen 
tai naapuri. Kunta voi hankkia hoitoa myös 
ostopalveluna yksityisiltä palvelujentuot
tajilta tai myöntämällä omaishoitajalle 
palveluseteleitä. 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan 
ai ka na järjestettävästä hoidosta voidaan 
periä enintään 11,40 euron hoitomaksu/
vrk (v. 2019). Tämä alennettu palvelumak
su koskee myös palvelusetelillä annetta
via palveluja. Vapaapäivien aikana on oi
keus omaishoidon hoitopalkkioon. Myös 
omaishoidon tuen ulkopuolella toimivat 
omaishoitajat tarvitsevat lepoa, virkistys
tä ja vapaapäiviä. Vaikka kunnalla ei ole 
heille vapaan järjestämisvelvollisuutta, 
omaishoitajan kannattaa keskustella kun
nan kanssa tilanteestaan ja hakea palve
luita, joiden avulla oma vapaa on mahdol 
linen. Sosiaalihuoltolain mukaisiin omais
hoidon vapaisiin sovelletaan samoja mak
suja kuin omaishoitosopimuksen tehneil
lä omaishoitajilla. 

hoidettavalle annettavat palvelut
Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettaval
le annettavia sosiaali ja terveyspalvelu
ja, jotka kirjataan palvelusuunnitelmaan. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi kodinhoi
toapu ja siihen liittyvät tukipalvelut (esi
merkiksi ateria, kylvetys ja kuljetuspal
velu), henkilökohtainen avustaja, apuvä
lineet, päivä ja lyhytaikaishoito ja muut 
terveydenhuollon palvelut.

Omaishoitajalle annettava tuki
Kunnan on nimettävä omaishoitajalle yh
teyshenkilö ja annettava ohjausta ja neu
vontaa. Hoito ja palvelusuunnitelmaan 
voidaan kirjata myös omaishoitajan tar
vitsema kuntoutus sekä eri järjestöjen 
tuottamia palvelu ja tukimuotoja kuten 
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vertaistukea, lomia, virkistystä, koulutus
ta ja valmennusta.

Omaishoitolain mukaan kunnalla on  
velvollisuus tarvittaessa järjestää omais
hoitajalle hyvinvointi ja terveystarkastuk
sia sekä hyvinvointia tukevia sosiaali ja 
terveyspalveluja. Lisäksi lakiin tuli vuoden 
2018 alussa säännös kunnan velvollisuu
desta tarvittaessa järjestää omaishoitajal
le valmennusta ja koulutusta hoitotehtä
vää varten. 

Palveluista perittävät maksut
Sosiaali ja terveydenhuollon palveluis
ta voidaan periä maksuja siten kuin asia
kasmaksuista on säädetty. Omaishoidon 
tukeen liittyvistä palveluista voidaan pe
riä tulotasoon perustuvia palvelumaksu
ja esim. kotipalveluista ja kotisairaanhoi
dosta. Kunta voi kuitenkin alentaa asiakas
maksuja tai jättää ne perimättä. Omaishoi
tajalla on mahdollisuus neuvotella hoito 
ja palvelusuunnitelmaa tehdessään myös 
palvelumaksujen suuruudesta. Palveluja 
varten kunta voi myöntää myös palvelu
seteleitä.

Tapaturmavakuutus
Kunta on velvollinen ottamaan omaishoi
tajalle tapaturmavakuutuslaissa tarkoite
tun ns. vapaaehtoisen tapaturmavakuu

tuksen silloin, kun kunta on tehnyt sopi
muksen omaishoidon tuesta omaishoita
jan kanssa. Vakuutusturva käsittää kaikki 
omaishoitotilanteessa tai siihen liittyvällä 
matkalla sattuneet tapaturmat. Tapatur
man sattuessa tulee heti pyytää lääkärin
lausunto (Elausunto) ja ilmoittaa asiasta 
kuntaan, joka toimittaa vahinkoilmoitus
lomakkeen omaishoitajalle.

Omaishoidon tuen  
päättyminen ja keskeytyminen
Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuk
sen päättymään aikaisintaan irtisanomis
ta seuraavan kahden kuukauden kulut
tua. Jos omaishoitaja irtisanoo sopimuk
sen, aika on yksi kuukausi. Sopimus päät
tyy kuitenkin heti, jos hoito ei enää vastaa 
hoidettavan etua tai vaarantaa hoidetta
van tai omaishoitajan terveyden tai tur
vallisuuden. Hoitajan heikentynyt toimin
takyky voi olla peruste sopimuksen pur
kamiselle. Irtisanomisajasta riippumatta 
sopimus päättyy sen kuukauden lopus
sa, jonka aikana hoito hoidettavan ter
veydentilan muutoksista johtuen käy tar
peettomaksi. Jos omaishoito keskeytyy 
tilapäisesti hoidettavan terveydentilan 
vuoksi, hoitopalkkion maksaminen kes
keytyy kuukauden kuluttua keskeytymi
sestä.
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Palveluilla paremmaksi
AAkkosellinen hAkemisto

Apteekit
Apteekin lakisääteiset tehtävät ovat re-
septi- ja itsehoitolääkkeiden toimittami-
nen ja lääkeneuvonta. Apteekin vastuulla 
on opastaa lääkkeen oikea ja turvallinen 
käyttö lääkkeen ostajalle. Resepti- ja itse-
hoitolääkkeiden lisäksi apteekeista saa 
mm. lääkkeiden annostelupalvelua. Jois-
sakin apteekeissa järjestetään myös ve-
renpaine- ja verensokerimittauksia. Van-
hentuneet ja käyttämättä jääneet lääk-
keet voi toimittaa apteekkiin. 

Lääkemääräykset annetaan sähköises-
ti. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisen 
reseptin eli eReseptin sekä tallentaa sen 
Reseptikeskukseen. Lääkäriltä saa kirjal-
lisen potilasohjeen, jossa on tiedot lääk-
keestä ja annosteluohjeet. Jos sähköises-
sä lääkemääräyksessä on potilaan nimi ja  
syntymäaika, lääkkeen saa apteekista vain 
potilasohjeella. Jokainen pääsee omiin  
reseptitietoihinsa www.omakanta.fi ssä.  
Omakanta-palveluun kirjaudutaan verk-
kopankkitunnuksilla tai sirullisella henki-

lökortilla. Huoltaja voi asioida alle 10-vuo-
tiaan lapsensa puolesta Omakannassa. 
Omakannassa ei voi asioida yli 10-vuo-
tiaiden lasten tai täysi-ikäisten puolesta. 
Toisen puolesta asiointi otetaan Omakan-
nassa käyttöön vaiheittain.

Lääkkeen voi hakea mistä tahansa ap-
teekista. Jos joku muu kuin potilas hakee 
lääkkeen apteekista, hänellä täytyy olla 
mukana potilasohje tai potilaan Kela-
kortti. Lääkkeen hakijalle voi myös antaa 
valtuutuksen sähköiseen apteekkiasioin-
tiin Suomi.fi-verkkopalvelussa. Valtuutuk- 
sella asioi dessaan hakijan tulee tietää val- 
 tuuttajan eli potilaan henkilötunnus. Lää-
kemääräyksen voi tehdä myös kirjallisesti 
tai puhelinlääkemääräyksenä teknisen häi-
riön tai kiireellisen lääkehoidon tarpeen 
vuoksi.

Sähköisen lääkemääräyksen voi uusia 
Omakannassa tai oman terveydenhuol-
lon tai apteekin välityksellä. Apteekit ja 
lääkärit voivat veloittaa palkkion reseptin 
uusimisesta.

Lääkemääräys on pääsääntöisesti voi-
massa kaksi vuotta määräämis- tai uudis-
tamispäivästä. Keskushermostoon vaikut- 
tavien (PKV-lääkkeet) ja huumausaine-
lääkkeiden lääkemääräykset ovat kuiten-
kin voimassa vain yhden vuoden. Katso 
myös kohta Lääkekorvaukset.

Apuvälineet
Apuvälineiden tar- 
 koi    tuksena on tu- 
kea niiden tarvit- 
sijaa selviy tymään 
mahdol lisim man  
hy  vin päivittäisis tä 
toimin noista ja as-
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kareista. Tavanomaiset apuvälineet myön
netään pääsääntöisesti maksutta tai lai
naksi lääkinnällisenä kun toutuksena ter
veyskeskuksen kautta.  Vaativat ja kalliit 
apuvälineet, kuten liikkumisen ja kommu
nikoinnin apuvälineet sekä ympäristön
hallintalaitteet, kuuluvat erikoissairaan
hoidon vastuualueeseen. Saatavilla olevia  
apuvälineitä voi myös lainata terveyskes
kusten apuvälinelainaamoista testatta
vaksi lyhyiksi ajoiksi. Myönnettyjen apu
välineiden käytön ohjaus ja neuvonta 
kuuluvat lakisääteisiin palveluihin. 

Peruskoulua käyville vammaisille lap
sille saa apuvälineitä koulun kautta. Kela 
järjestää ammatillisena kuntoutuksena 
vaativat erityistason apuvälineet, jotka 
ovat vamman tai sairauden vuoksi tar
peen opiskelusta selviytymiseksi. 

Sosiaalitoimistosta voi hakea tukea liik
kumisessa, viestinnässä, henkilökohtaises
sa suoriutumisessa kotona ja vapaaaikana 
tarvittavien välineiden, koneiden ja lait tei
den hankintaa varten. Vammaispalvelu
lain mukaan kustannuksista voidaan kor 
vata puolet. Lisätietoja saa mm. terveys
keskuksesta, sosiaalityöntekijöiltä ja kun
toutusohjaajilta sekä netistä osoitteesta 
www.thl.fi/apuvalineet.

asiakasmaksut
Katso kohta Palvelumaksut ja Pitkäaikais
hoito.

asiamiehet 
Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä 
on nimetty POTILASASIAMIES, jonka teh
tävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista 
sekä edistää ja valvoa oikeuksien toteu
tumista. Potilasasiamiehen puoleen voi 
kääntyä esimerkiksi, jos on tyytymätön 
saamaansa hoitoon tai kohteluun.

SOSIAALIASIAMIES neuvoo ja opastaa 
sosiaalihuollon asiakkaita. Laki painottaa 

asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja 
kohteluun niin, että asiakkaan etu, toiveet 
ja yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. 
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedon saa kun 
nasta.

VAMMAISASIAMIEHEN tehtävänä on 
edistää vammaisten ja liikkumis sekä toi
mintarajoitteisten henkilöiden elämisen 
edellytyksiä kunnassa. Toimi ei ole laki
sääteinen. 

Jokaisen kunnan on lisäksi asetettava 
vammais ja vanhusneuvosto osallistumis 
ja vaikutusmahdollisuuksien varmistami
seksi sekä huolehdittava sen toiminta
edellytyksistä.

asumispalvelut
Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalve
luilla tarkoitetaan palvelu ja tukiasumi
sen järjestämistä sellaiselle henkilölle, jo
ka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tu 
kea asunnon tai asumisensa järjestämises 
sä. Asumispalveluihin kuuluvat mm. vete  
raanien, vanhusten, vammaisten ja mielen 
terveyskuntoutujien asunnot. Asumispal
velut voidaan järjestää tuki tai palvelu
asunnoissa tai perhekodeissa. Tarkempaa 
tietoa saa sosiaalitoimistosta, katso myös 
kohta Palveluasuminen.

asumistuki
Pienituloiset henkilöt voivat hakea asu
mistukea Kelasta. Asumistukea voi saada 
sekä vuokra että omistusasuntoon. Erik
seen maksetaan asumislisää perheettö
mille opiskelijoille ja eläkkeensaajan asu
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mistukea siihen oikeutetuille. Omaishoi
don tuen hoitopalkkiota ei huomioida tu
lona yleisessä asumistuessa. Tarkempaa 
tietoa saa Kelan paikallistoimistoista ja Ke 
lan verkkosivuilta osoitteessa www.kela.fi. 
Kirjoita hakukenttään Asumistuki.

asunnon muutostyöt
Asunnon muutostöillä tarkoitetaan kor
jaus ja rakennustöitä, jotka helpottavat 
esim. ikäihmisen tai vammaisen henkilön 
päivittäistä selviytymistä kotonaan. Tällai
sia ovat esimerkiksi oviaukkojen laajenta
minen, luiskien rakentaminen, kylpyhuo
neen ja wc:n laajennus, kynnysten poista
minen ja erilaisten apuvälineiden asenta
minen. Korvaushakemus kustannuksista 
on hyvä jättää sosiaalitoimistoon ennen 
korjaus töiden aloittamista. Hakemuksen 
liitteeksi tarvitaan fysio tai toimintatera
peutin lausunto muutostöiden tarpees
ta ja sisäl löstä sekä rakennusliikkeen tai 
kunnan rakennusmestarin laatima kustan
nusarvio. Korvauksia voi hakea myös jäl
ki käteen kuuden kuukauden ajan. Katso 
myös kohta Korjausavustus ja Turvallisuus 
kotona.

ateriat
Kotiateriapalvelun piiriin pääsemisestä ja 
hinnoista saa lisätietoa sosiaalitoimistos
ta ja kotipalvelusta tai kotihoidosta. Pal
velutaloissa ja kortteliklubeissa on tarjol
la edullisia aterioita. Monet kauppaket 
jut kuljettavat ruokaostokset kotiin pien 
tä palvelumaksua vastaan.

autoveronpalautus  
ja auton hankintatuki 
Vammainen henkilö voi saada autoveron
palautusta. Auton tulee olla hänen omas
sa käytössään ja rekisteröitynä ensimmäi
sen kerran Suomessa. Vero voidaan pa
lauttaa osittain tai kokonaan. Autoveron

palautusta voi hakea ennakkoon tai kuu
den kuukauden kuluessa auton hankkimi
sesta. Katso myös kohta Pysäköimislupa ja 
vapautus ajoneuvoverosta.

Myös läheinen voi toimia auton kul
jettajana, jos vammainen henkilö ei itse 
siihen kykene. Tällaisessa tapauksessa 
haetaan ns. harkintaperusteista verohuo
jennusta. Verohuojennuksen perusteena 
oleva ”muu erityinen syy” voi myös olla 
perheen pienet tulot. Lisätietoa Autove
rotusneuvonnasta, puh. 029 497 150 tai 
www.vero.fi.

Vammaispalvelulain mukaan sosiaali
virasto voi myöntää taloudellista tukea 
auton hankintaan. Välttämättömät auton 
muutostyöt korvataan kokonaan.

avustajat, tukihenkilöt
Avustajatoiminta tarkoittaa lähinnä saat
tajapalvelua virkistys ja harrastustoimin
taan, kuten ulkoiluun, elokuviin, teatte
riin ja retkille, osallistumisen mahdollis
tavaa apua. Avustajapalveluita kannattaa 
tiedustella kotipalvelusta, kotisairaanhoi
dosta, seurakunnan diakoniatyöntekijältä 
tai paikkakunnalla toimivista järjestöistä.

Sosiaalitoimisto voi järjestää tukihenki
lön erityistä tukea tarvitsevalle kouluikäi
selle lapselle ja nuorelle sosiaalisten suh 
teiden vahvistamiseen, harrastustoimin
taan osallistumiseen tai muuhun vapaa
ajan viettoon. Kuljetuspalveluihin oikeu
tetuilla vaikeavammaisilla henkilöillä on 
oikeus saattajapalveluihin. Katso myös  
kohta Henkilökohtainen apu.

edunvalvoja / maistraatti
Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä 
edunvalvojan henkilölle, joka ei itse ky
kene valvomaan oikeuksiaan tai hoita
maan asioitaan. Edunvalvoja on päämie
hensä luottohenkilö. Edunvalvojan on 
myös huolehdittava siitä, että valvotta 
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va saa sopivan hoidon, huolenpidon ja 
kuntoutuksen ja että valvottava saa va
roistaan riittävästi rahaa omaan käyt
töönsä. Edunvalvojaksi voidaan perheen 
toiveiden mukaan määrätä esimerkiksi 
lähiomainen, luotettu ystävä tai virallinen 
virkamiesedunvalvoja.

edunvalvontavaltuutus
Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voi 
etukäteen huolehtia siitä, että joku luotet
tu läheinen hoitaa taloudellisia ja muita  
asioita, jos itse ei niitä enää pysty hoita
maan esim. sairauden vuoksi. Edunval
vontavaltuutus tulee voimaan vasta tarvit
taessa ja maistraatin vahvistuksella. Lisä
tietoja www.maistraatti.fi ja www.oikeus.fi. 
Katso myös kohta Hoitotahto.

eläkettä saavan hoitotuki
Katso kohta Vammaisetuudet.

eläkkeet
Eläkkeistä saa tietoa mm. Kelan oppaista, 
Kelan nettisivuilta www.kela.fi ja paikal lis   
toimistoista sekä työeläkelaitoksista. Yleis
tä eläketietoa saa myös Eläketurvakeskuk
sen neuvonnasta,  puh. 029 411 2801 tai  
www.etk.fi.

Omaishoidon tuen ja eri eläkkeiden yh 
 teensovittamiseen liittyvissä kysymyk sis
sä kannattaa ottaa yhteyttä Kuntien elä 
kevakuutuksen (Keva) Asiakas ja elä ke
neuvontaan, puh. 020 614 2837 tai omaan 
eläkelaitokseen. Katso myös Omaishoita
jaliiton nettisivut www.omaishoitajat.fi/
omaishoidontietopaketti/omaishoidon
tuki/.

eläketuki
60 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyötön voi  
olla oikeutettu Kelan eläketukeen 1.5.2017 
alkaen. Eläketuki turvaa toimeentuloa 
ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka 

on ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömä
nä viisi vuotta. Eläketukea voi saada, kun 
henkilö
•	 asuu	Suomessa.
•	 on	syntynyt	ennen	1.9.1956	eli	on	

täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2016.
•	 on	ollut	oikeutettu	työmarkkina

tukeen 31.8.2016.
•	 on	saanut	1.9.2010–31.8.2016	

työmarkkinatukea vähintään 1 250 
päivää tai enimmäisajan työttömyys
päivärahaa ja lisäksi työmarkkinatukea 
vähintään 750 päivää.

Lisätietoa www.kela.fi/elaketuki.

erityishoitoraha
Kela voi maksaa ansionmenetyksen kor
vauksena erityishoitorahaa lapsen van
hemmalle tai huoltajalle (myös puolison 
lapsista sekä kasvatti ja ottolapsista), jos 
hän osallistuu alle 16vuotiaan, sairaan tai 
vammaisen lapsen hoitoon tai kuntou
tukseen sairaalassa tai poliklinikalla, kun
toutus ja sopeutumisvalmennuskursseil
la tai em. hoitoon liittyvässä kotihoidos
sa, ja lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi. Al
le 7vuotiaan lapsen sairauden ei tarvitse 
olla vaikea. Kotihoidossa edellytetään aina 
vaikeaa sairautta, samoin 7–15vuotiaalla 
lapsella. Lisätietoa saa Kelasta ja nettisivuil
ta www.kela.fi.

erityinen tuki lasten päivähoidossa
Erityisen tuen tarpeen aiheuttaja voi olla  
esi merkiksi sairaus tai vammaisuus. Ar
vioinnin tueksi hankitaan yleensä lääkärin 
tai muun asiantuntijan lausunto. Tukitoi
menpiteitä voivat olla esimerkiksi pienryh
mätoiminta, perustaitojen harjaannutta
minen, lapsen itsetunnon vahvistaminen 
ja lapsen oman toiminnan ohjaus. Lapselle 
voidaan myös järjestää avustaja tai erityis
ryhmä. Monissa kunnissa toimii vammais
ten lasten erityisryhmiä ja päiväkoteja. 

https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/omaishoidon-tuki/
https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/omaishoidon-tuki/
https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/omaishoidon-tuki/
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eu:n vammaiskortti
Vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka 
toimii vammaisten henkilöiden kommu
nikoinnin ja osallistumisen apuvälinee
nä Suomessa ja EUmaissa. Kortin avulla 
vammainen henkilö voi osoittaa vammai
suutensa tai avustajan tarpeensa esimer
kiksi julkisissa kulkuneuvoissa sekä liikun
ta ja kulttuuritapahtumissa. Korttia hae
taan Kelan kautta. Lisätietoja löytyy osoit
teesta www.kela.fi.

henkilökohtainen apu
Henkilölle, joka tarvitsee runsaasti apua 
jokapäiväiseen elämään liittyvissä asiois
sa, voidaan korvata vammaispalvelulain 
perusteella avustajan palkkaamisesta ai
heutuvat kustannukset. Vammaispalvelu
laki takaa vaikeavammaiselle henkilölle  
oikeuden henkilökohtaiseen apuun. Vam 
mainen itse toimii avustajan työnantaja
na, mutta kunta maksaa palkan ja muut 
henkilökulut. Kunta voi antaa myös pal
velusetelin, jolla apu hankitaan, tai järjes
tää itse palvelun omana toimintana tai 
ostopalveluna. Samassa taloudessa asu
va henkilö voi toimia henkilökohtaisena 
avustajana; lähiomainen sen sijaan voi 
toimia avustajana vain perustelluista syis
tä. Omaishoidon tukea voidaan myön
tää myös henkilölle, jolla on esimerkik
si omaishoitajan ansiotyön aikana oikeus  
henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtais 
ta apua voidaan myöntää 30 tuntia kuu
kaudessa tai enemmän, mikäli tarve sitä 
edellyttää esim. hoidettavan harrastus
toiminnoissa avustamiseksi. Lisätietoja saa 
sosiaalitoimistosta.

henkinen tuki 
Jaksaakseen tehtävässään omaishoitajan 
on hyvä huolehtia myös itsestään ja omien  
voimavarojensa riittävyydestä. Omaishoi
tajan kannattaa puhua kuormittavasta ti

lanteestaan ammattihenkilön, kuten ter
veydenhoitajan, sosiaalityöntekijän, pal
veluohjaajan tai omalääkärin kanssa. On 
tärkeää, että saa omaa jaksamista tukevia 
palveluita ja että on mahdollisuus pitää 
vapaata.

Eräs hyväksi havaittu jaksamisen tukemi
sen keino on omaishoitajien ryhmätoimin
ta. Katso kohta Omaapuryhmä, vertaistuki. 

Valtakunnallisia auttavia puhelimia
•	 Omaishoidon	neuvonta:	 

020 7806 599 ma–to klo 9–15 
(Omaishoitajaliitto ry)

•	 Valtakunnallinen	kriisipuhelin:	 
09 2525 0111 
(Suomen Mielenterveysseura)

•	 Vertaislinja	muistisairaiden	omaisille:	
0800 9 6000  
(Muistiliitto ry)

•	 Palveleva	puhelin:	0400 22 11 80,  
ruotsiksi: 0400 22 11 90  
(Suomen ev.lut. kirkko)

•	 Lasten	ja	nuorten	puhelin:	116 111 ja 
Vanhempain puhelin: 0800 92277

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto)

Järjestöt eivät peri puheluista maksua, 
mutta soittajan puhelinliittymästä riip
puen puhelinoperaattori laskuttaa puhe
luista hinnastonsa mukaan.

hoitotahto
Hoitotahdossaan ihminen ilmaisee tahton
sa sellaisen tilanteen varalta, jossa hän ei 
enää itse kykene päätöksentekoon. Tah
donilmaisut koskevat usein elämän lop
puvaiheen hoitopäätöksiä, kuten hoidon 
jatkamista ja hoidon lopettamista, mut
ta ne voivat koskea myös hoitopaikan va
lintaa, hoivan arkea ja muita henkilön elä
mänkatsomuksen kannalta tärkeitä seik
koja. Tällaisen hoitotahdon voi antaa lähi
omaisilleen ja terveydenhuollon työnte
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kijälle, esim. omahoitajalle, sairauskerto  
muksiin liitettäväksi. Lomakemalleja hoito
tahdon ilmaisemiseksi voi tulostaa mm. 
osoitteista www.muistiliitto.fi tai www.
terveyskirjasto.fi.

hoitotarvikkeet
Terveyskeskus antaa kotikäyttöön tietty
jen pitkäaikaissairauksien hoidossa ja seu 
rannassa tarvittavia hoitovälineitä ja tar
vikkeita, esimerkiksi katetrit, avanne ja 
virtsapussit, vaipat ja diabetesta sairasta
vien päivittäiset hoitotarvikkeet. Hoito tar  
vikkeiden tarpeen arvioi aina hoitava lää 
käri tai terveydenhuollon ammatti henkilö.  
Tarvikkeet ja välineet luovutetaan mak
sutta eikä niistä peritä omavastuuosuuk
sia, toimituskuluja eikä muitakaan maksu
ja. Kuntaliiton ja sosiaali ja terveysminis
teriön suosituksen mukaan hoitotarvikkei
ta tulisi saada maksutta, jos hoidon tarve 
jatkuu yli kolme kuukautta. Lisätietoa ter
veyskeskuksesta.

hoitotuet 
Katso kohta Vammaisetuudet.

hoitovapaa,  
osittainen hoitovapaa ja -raha
Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaa
ta lapsensa tai muun taloudessaan vaki
tuisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kun
nes lapsi täyttää kolme vuotta.

Osittaista hoitovapaata voi käyttää työ 
 ajan lyhentämiseen lapsen toisen koulu
vuo den loppuun. Pidennetyn oppi vel  vol 
 li suuden piiriin kuuluvan lapsen van hem
milla on oikeus osittaiseen hoito vapaaseen 
lapsen kolmannen lukuvuoden loppuun. 
Kela maksaa osittaista hoitorahaa tältä 
ajalta. Osittaisen hoitorahan edellytykse
nä on, että vanhemman keskimääräinen 
viikoittainen työaika on enintään 30 tun
tia viikossa. Joustavaa hoitorahaa voidaan 

maksaa, jos työaika on enintään 30 tuntia 
viikossa tai enintään 80 % normaalista ko
kopäivätyön työajasta. 

Lisäksi vammaisen tai pitkäaikaisesti sai
raan lapsen työssäkäyvillä vanhemmilla on  
oikeus käyttää osittaista hoitovapaata sii
hen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta, jos 
lapsi vaatii erityistä huoltoa ja hoitoa. Jär
jestelyistä tulee sopia työnantajan kans
sa. Työajan lyhennyksen ajalta ei makseta 
palkkaa. 

Työntekijällä on oikeus saada tilapäistä  
hoitovapaata lapsen hoitamiseksi tai hoi
don järjestämiseksi enintään neljä työpäi 
vää kerrallaan, kun hänen lapsensa tai 
muun samassa taloudessa vakituisesti asu 
van alle 10vuotias lapsi sairastuu äkillisesti.

Lisäksi työntekijällä on oikeus olla lyhyt
aikaisesti poissa työstä, jos hänen välitön 
läsnäolonsa on välttämätöntä hänen per
hettään kohdanneen, sairaudesta tai on
nettomuudesta johtuvan ennalta arvaa
mattoman ja pakottavan syyn vuoksi.

Työn ja omaishoidon yhteensovittami
seksi työsopimuslakiin on tehty muutos, 
joka mahdollistaa omaishoitajalle mah
dollisuuden jäädä hoitamaan omaistaan 
myös pitemmäksi aikaa. Laissa ei ole sään
nöksiä vapaan pituudesta.

Kirjastot
Monet kirjastot järjestävät maksutonta kir
jastopalvelua kotiin yksityishenkilöille, jot
ka eivät ikänsä tai terveydentilansa vuok
si jaksa tai pysty menemään tavalliseen 
kirjastoon. Celiakirjasto on valtion erikois
kirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjalli
suutta esim. äänikirjoina, pistekirjoina ja 
elektronisina kirjoina. Celian kirjoja voivat 
käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan luke
minen on sairauden tai vamman vuoksi 
vaikeaa. Lisätietoa Celiasta suomeksi puh. 
0295 333 050, palvelut@celia.fi ja ruotsik
si puh. 0295 333 060, tjanster@celia.fi.
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Korjausavustus
Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus 
ARA myöntää korjausavustuksia asunnon 
kunnostamiseen silloin, kun ruokakun
nassa on vähintään yksi vammainen tai 
yli 65vuotias henkilö, joka tarvitsee vält
tämättömiä korjaustoimenpiteitä asun
toonsa voidakseen asua kotonaan. Avus
tuksia on myönnetty esimerkiksi vanho
jen asuntojen kylpyhuone ja keittiöre
montteihin, omakotitalojen kattoihin ja 
lämmitykseen. Korjausavustuksen saami
seen vaikuttavat hakijaruokakunnan tu
lot ja varallisuus. Kustannuksista voidaan 
korvata enintään 50–70 %. Avustusta voi 
hakea läpi vuoden.

ARA myöntää lisäksi hissi ja esteettö
myysavustusta. Avustusta myönnetään 
asuntoosakeyhtiölle, ei yksittäiselle osak
kaalle, ja sitä voi saada enintään 45 % hy
väksytyistä kokonaiskustannuksista. Es 
teettömyysavustuksia voi olla esim. kul
kuluiskien rakentaminen, kynnysten ma
daltaminen ja oviaukkojen leventäminen. 
Hissin rakentamiseen voi saada avustusta 
osakeyhtiöihin, joissa ei ennestään ole his 
siä. Lisätietoja www.ara.fi, kirjaamo.ara@
ara.fi, puh. 029 525 0800.

Kunnan on vammaispalvelulain mukaan 
korvattava vaikeavammaiselle henkilölle 
asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuu
luvien välineiden ja laitteiden hankkimises
ta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Kotihoito 
Kotihoidon tarkoituksena on mahdollistaa  
asiakkaan kotona asuminen mahdollisim
man pitkään riittävän avun ja tuen turvin.  
Monissa kunnissa kotisairaanhoito ja ko 
ti palvelu on yhdistetty kotihoidoksi. Kat
so kohdat Kotipalvelut ja Kotisairaanhoito. 
Ennen kotihoidon aloittamista tehdään 
usein palvelutarpeen arviointi. Katso kohta 
Palvelutarpeen arviointi.

Kotipalvelut
Kotipalveluja saavat iäkkäät, vammaiset ja  
sairaat henkilöt. Lapsiperheillä on oikeus 
saada kotipalvelua, kun se on välttämätön
tä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Per 
heelle on järjestettävä tarvittaessa koti
palvelua esimerkiksi perheenjäsenen vam 
man, sairauden, uupumuksen tai erityisen 
perhetilanteen vuoksi. 

Kotipalveluista ja kotihoidosta laaditaan 
yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palve
lu ja hoitosuunnitelma. Sen toteutumista 
seurataan säännöllisesti ja sitä tarkistetaan 
palvelujen tarpeen muuttuessa.

Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun henki lö 
tarvitsee sairauden tai alentuneen toimin
takyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen 
arkipäivän askareista ja henkilökohtaisis
ta toiminnoista, kuten hygienian hoitami
sesta. Kotipalvelu voi olla tilapäistä tai jat 
kuvaa. 

Kotipalvelun tukipalveluina voidaan jär
jestää esimerkiksi ateria, kylvetys, pyyk
ki ja siivouspalveluja sekä asiointiapua, 
päivätoimintaa tai turvapuhelinpalvelu 
ja. Kotipalvelulla on useilla paikkakunnilla 
myös ilta ja yöpartiot, jotka käyvät huo
nokuntoisten henkilöiden luona. Kotipal

mailto:kirjaamo.ara@ara.fi
mailto:kirjaamo.ara@ara.fi


20

velua voi myös saada lähiomaisen tarvi
tessa virkistystä ja lomaa.

Kotipalvelua haetaan sosiaalitoimistos
ta. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalve
lusta voidaan periä kuukausimaksu, joka 
määräytyy palvelun laadun ja määrän, 
palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä per
heen koon mukaan. Tilapäisestä kotipal
velusta voidaan periä kunnan päättämä 
kohtuullinen maksu. Kunnat tai henkilö 
itse voivat myös ostaa palveluita yksityi
siltä palvelun tuottajilta. Useissa kunnissa 
on mahdollisuus saada palveluseteleitä 
tarvittavien kotipalveluiden hankkimisek 
si.

Kotisairaala
Useilla paikkakunnilla toimii kotisairaala. 
Sen tarkoituksena on mahdollistaa poti
laan hoito kotona hänen niin halutessaan. 
Kotisairaalahoitoa varten tarvitaan yleensä 
lääkärin lähete. Kotisairaalan toiminnasta 
saa tietoa terveyskeskuksesta tai keskus
sairaalasta.

Kotisairaanhoito
Kotisairaanhoito on osa kotihoitoa, jon
ka tarkoituksena on mahdollistaa koto
na asuminen sairaudesta huolimatta huo
lehtimalla tarvittavista terveyden ja sai 
raanhoidon palveluista. Kotisairaanhoi
don työntekijä voi olla terveydenhoita
ja, sairaanhoitaja tai lähihoitaja, joka hoi
taa kotona hoito ja palvelusuunnitelman 
mukaisesti. Tarvittaessa kotisairaanhoi 
don lääkärit tekevät myös kotikäyntejä.

Asiakasmaksuasetuksen jatkuvasta ja 
säännöllisestä kotisairaanhoidosta voi
daan periä palvelun laadun ja määrän, 
palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä per
heen koon mukaan määräytyvä kuukau
simaksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta 
voidaan periä 1.1.2018 alkaen enintään 
12,00 euroa/käynti.

Kotitalousvähennys
Katso Vähennykset verotuksessa.

Kuljetuspalvelut
Kunnan on järjestet tä vä vammais palve
lu  lain perusteella kuljetuspalveluita hen
kilöl le, joilla on vaikeuksia liikkua julkisil 
la kulkuneuvoilla. Vaikeavammaisilla on 
oikeus saada VAMMAISPALVELULAIN mu
kaan kuukaudessa vähintään 18 yhden
suuntaista matkaa erityiskulkuneuvolla, 
kuten taksilla tai invataksilla alennetulla 
hinnalla, joka vastaa julkisen liikenteen 
taksoja. Tarvittaessa kunnan on järjestet
tävä myös maksuton saattajapalvelu. Vam 
maispalvelumatkat on tarkoitettu asioimi  
seen ja virkistykseen eikä niitä voi käyttää  
terveydenhuollon matkoihin tai kuntou
tukseen.

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen mat
koihin korvaus haetaan Kelasta. Kuljetus
tuki voidaan myöntää joko yksilöllisesti 
tai ryhmäkuljetuksina esim. palvelukes
kukseen. Lisätietoja www.kela.fi.

Kunta voi järjestää lisäksi SOSIAALI
HUOLTOLAIN mukaista kuljetuspalvelua 
henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyt
tämään julkisia liikennevälineitä sairauden, 
vamman tai muun vastaavanlaisen toimin
takykyä alentavan syyn takia. Palvelua voi 
saada asioimiseen tai muuhun jokapäiväi
seen elämään kuuluvaan tarpeeseen.

Kuljetuspalveluita haetaan sosiaalitoi
mistosta.



21

Kuntoutus
Kuntoutustarve arvioidaan ja kuntoutus
suunnitelma laaditaan kuntoutujan, lähi
omaisten, hoitavan lääkärin ja kuntou
tukseen osallistuvien ammattilaisten yh
teistyönä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena  
voidaan myöntää esimerkiksi erilaisia tera
pioita (avokuntoutus), apuvälineitä, laitos
kuntoutusjaksoja tai sopeutumisvalmen
nusta. Ammatillisen kuntoutuksen keinoja 
ovat esimerkiksi perus, jatko ja ammatti
koulutus, kuntoutustutkimus, työ kokeilu ja 
työhön valmennus. 

Kuntoutusta rahoittavat terveydenhuol 
to, sairaalat ja terveyskeskukset, Kela sekä  
vakuutusyhtiöt (liikennevahingot, työta
paturmat ja ammattitaudit). Terveyden
huollon ja Kelan työnjako riippuu sairau 
den tai vamman vaikeusasteesta ja kes 
tosta sekä kuntoutujan iästä. Tarkempia 
tietoja saa terveydenhuollon työnteki
jöiltä, kuten kuntousohjaajalta sekä Ke 
lan paikallistoimistoista. Lisätietoja osoit 
teesta www.kela.fi. Sotaveteraanien kun
toutus, katso Sotaveteraanien ja sota inva
lidien etuuksia.

Läheistään hoitavan henkilön on syytä 
huolehtia myös omasta kuntoutuksestaan 
oman jaksamisensa takia. Kela tarjoaa kun
toutuskursseja myös parikursseina, joille 
myös hoidettava pääsee mukaan. Kela tar 
 joaa omaishoitajien kuntoutuskursseja, joi
ta haetaan Kelan paikallistoimistoista (lo
make KU 132). Hakemuksessa on tärkeää 
kuvata omaishoitotilannetta. Liitteeksi tar 
vitaan Blääkärinlausunto omaishoitajasta. 

Omaishoitajalle kurssit ovat maksutto
mia, myös matkat korvataan omavastuu
osuuden ylimenevältä osalta (25 euroa/
suunta, v. 2019). Omaishoitajien kuntou
tuskursseja voi tiedustella Omaishoitaja
liitosta puh. 020 7806 533 tai Kelan pai
kallistoimistoista. Lisätietoja osoitteesta 
www.kela.fi.

Lapsen hoitotuki
Katso Vammaisetuudet.

Lomatoiminta
Omaishoitajaliitto järjestää sosiaalisten lo
majärjestöjen kanssa omaishoitajille suun
nattuja tuettuja lomia. Hakulomakkeita voi 
tilata Omaishoitajaliitosta puh. 020 7806 
533 tai tulostaa www.omaishoitajat.fi si
vuilta. Lomat ovat yleensä viiden vuoro
kauden mittaisia ja niissä on omavastuu
osuus. Osa lomista on yhteisiä sekä hoita
jalle että hoidettavalle tai lomalle voi osal
listua koko perhe. Useimmilla lomilla on 
mukana liiton lomaohjaaja. Yleensä tuet
tua lomaa voi saada korkeintaan joka toi
nen vuosi. Kuntoutuskursseille osallistumi
nen ei estä omaishoitajalomille pääsyä.

Lyhytaikaishoito
Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea  
kotona asumista. Lyhytaikainen ja jaksot
tainen hoito voi olla suureksi avuksi omais 
hoitotilanteessa, jossa omaishoitaja tarvit
see lepoa ja omaa aikaa esimerkiksi kun
toutukseen tai lomalle osallistumiseen. 
Lyhytaikaishoito voi kestää muutamasta 
vuorokaudesta yhteen kuukauteen. Lyhyt
aikaista hoitoa järjestetään erilaisissa lai
toksissa, hoitokodeissa tai palvelutalois
sa. Lyhytaikaishoito voi toteutua jaksot
taisesti esimerkiksi kolme viikkoa koto
na ja yksi viikko laitoksessa. Lyhytaikais
hoidosta saa lisätietoa kunnan sosiaali
toimistosta. 

Lääkekorvaukset
Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä, 
perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmis
teista, jotka on määrätty reseptillä sairau
den hoitoon, ja joille on vahvistettu kor
vattavuus. Näissä lääkkeissä on 50 euron 
kalenterivuosikohtainen alkuomavastuu, 
jonka jälkeen ostetuista valmisteista saa 
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lääkekorvausta. Lasten ja nuorten ei tar
vitse maksaa alkuomavastuuta. 

Lääkekorvauksen saa jo apteekissa esit
tämällä Kelakortin.  Apteekki tarkistaa  
oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelas
ta. Apteekeissa on myös ajantasainen tie 
to kertyneestä alkuomavastuusta. Yhdel 
lä ostokerralla voi hankkia enintään kol
mek si kuukaudeksi tarvittavat lääkkeet.

Lääkekustannuksilla on oma kalenteri
vuosittainen katto, joka on 572 euroa (v. 
2019). Kun lääkekustannuksia on kertynyt 
maksukattoon oikeuttavaan summaan asti, 
peritään sen jälkeen vain 2,50 euroa oma
vastuu lääkettä kohden. Vain ne lääkkeet, 
joista saa sairausvakuutuskorvauksen, las 
ketaan mukaan summaan.

Kun maksukatto on ylittynyt, Kela lähet
tää kirjeen ja erillisen ilmoituksen, joka on 
esitettävä apteekissa Kelakortin lisäksi. 
Tällöin lisäkorvauksen saa suoraan aptee
kista. Maksukaton omavastuuosuuden 
ker tymistä voi seurata Kelan sähköisestä 
asiointipalvelusta. Lisätietoja saa aptee
keista, Kelasta ja osoitteesta www.kela.fi. 

maksukatot
Katso Terveydenhuollon maksukatto, Mat
ka korvaukset ja Lääkekorvaukset. 

matkakorvaukset
Kela voi korvata matkakuluja julkiseen tai 
yksityiseen terveydenhuoltoon, jos mat
kan syy on sairaus, raskaus, synnytys tai 
kuntoutus, johon on Kelan tai julkisen 
terveydenhuollon kuntoutuspäätös. Kela 
ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden ha
kumatkaa apteekkiin.

Kela voi korvata myös omalla autolla 
tai taksilla tehdyn matkan, jos asiakkaan 
terveydentila tai puutteelliset liikenne
olosuhteet sitä edellyttävät. Oman auton 
käyttö tulee erikseen perustella terveyden
huollosta saatavalla todistuksella (SV 67). 

Samoin jos käyttää taksia terveydentilan
teen vuoksi, tarvitaan hoitopaikan antama 
todistus (SV 67). Taksimatkaan oikeutetun 
asiakkaan pitää tilata matka Kelan kanssa 
suorakorvaussopimuksen tehneestä maa
kunnallisesta tilausvälityskeskuksesta.

Sairauden tai kuntoutuksen vuoksi teh
tyjen matkojen  omavastuuosuus on enin
tään 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä 
matkalta. Vuotuinen omavastuu, eli mat
kakatto, on 300 euroa ja siihen lasketaan 
sekä omavastuuosuudet että niitä pienem
mät kertaluontoiset matkakustannukset. 
Kela seuraa korvattujen matkojen osalta 
matkakaton täyttymistä ja lähettää sen 
täytyttyä asiakkaalle vuosiomavastuukor
tin (SV 191), jota kuljettajalle näyttämällä 
matka ei maksa mitään. Todistus oikeudes
ta käyttää taksia tarvitaan silti. 

Joissakin tapauksissa voi saada matka
korvausta myös saattajan matkakuluista, 
mikäli hoitohenkilökunta on katsonut 
saattajan tarpeelliseksi ja maksaa yöpy
misrahaa hoidettavan henkilön yöpymis
kustannuksista. Jos matkustaa julkisilla 
kulkuneuvoilla tai omalla autolla, tulee 
matkakorvaus hakea jälkikäteen Kelasta 
kuuden kuukauden kuluessa matkasta. 
Lisätietoja osoitteesta www.kela.fi.

muutoksenhaku 
Henkilö, joka on tyytymätön viranomai
selta saamaansa päätökseen, voi yleensä 
hakea päätökseen muutosta. Hänellä on 
valitusoikeus. Hakijalla on oikeus saada 
kirjallinen päätös, joten suulliseen vasta
ukseen ei kannata tyytyä. Päätöksessä on 
myös ilmoitettava, mihin osoitteeseen ja 
minkä ajan kuluessa valituksen voi tehdä. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kirjeen postilei
masta. 

Omaishoidon tukea koskeva valitus teh 
 dään 30 päivän kuluessa päätöksen tie  
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doksisaannista sosiaali tai perusturvalau
takunnalle. Lautakunnan päätökseen tyy
tymätön voi valittaa edelleen 30 päivän ku  
luessa hallintooikeuteen. Samaa valitus
tietä käytetään, jos halutaan valittaa vam
maispalvelulakia koskevista päätöksistä.

Terveydenhuollossa ei ole selvästi kirjat
tua valitustietä. Jos potilas on tyytymä 
tön terveydenhuollon päätöksiin, hänen 
tulee tehdä muistutus hoitoyksikön joh
tavalle lääkärille. Jos asiassa ei päästä yh 
teisymmärrykseen, potilas voi tehdä kan
telun aluehallintovirastoon. Potilasasia
mies neuvoo ja ohjaa.

Kelan päätöksiä koskevat valitukset lä
hetetään Kelan paikallistoimistoon, jossa 
voidaan tehdä oikaisupäätös. Jos päätöstä 
ei oikaista, Kela lähettää valituksen eteen
päin Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta
kuntaan ja ilmoittaa siitä asiakkaalle. Jos 
viranomainen on toiminut virheellisesti tai 
lainvastaisesti, asiasta voi kannella alue
hallintovirastoon tai eduskunnan oikeus
asiamiehelle, www.oikeusasiamies.fi.

nuoren kuntoutusraha
Kela voi maksaa 16–19vuotiaalle nuorel
le kuntoutusrahaa, jos hänen työ ja ansio
kykynsä tai mahdollisuus valita ammatti ja 
työ ovat olennaisesti heikentyneet. Edel
lytyksenä kuntoutusrahan saamiselle on 
henkilökohtainen opiskelu ja kuntoutu
missuunnitelma (KHOPS), joka on laadittu 
nuoren, hänen huoltajansa ja muiden ko
tikunnan asiantuntijoiden yhteistyönä. Jos 
lääkäri ei ole osallistunut suunnitelman te
koon, tarvitaan lisäksi lääkärinlausunto. 

nuoret hoivaajat
Nuori hoivaaja on alle 18vuotias lapsi tai 
nuori, joka hoivaa tai kantaa huolta lähei
sestään. Syynä voi olla perheenjäsenen 
fyysinen tai psyykkinen sairaus, päihde
ongelma tai muu terveyteen tai toiminta

kykyyn liittyvä haaste. Hoivatilanne per
heessä voi jatkua tai alkaa myös aikuisuu
teen siirryttäessä 16–24vuotiaana, jolloin 
puhutaan nuorista aikuisista hoivaajista.

Sairauden kohdatessa perhettä tarvitaan 
lasten huomioimista ja heidän mahdollis
ten hoivatilanteidensa tunnistamista, jotta  
oikeaaikaista tietoa ja tukea osataan an
taa. Perheen hyvän arjen ja lasten turval
lisen lapsuuden ja kasvun tukemiseksi on 
tärkeää, että myös lapset ja nuoret tulevat  
kuulluiksi perheen tilannetta ja tuen tar
peita arvioitaessa. Lisätietoa nuorista hoi 
vaajista ja heidän tuen tarpeistaan on osoit 
teessa www.omaishoitajat.fi/jangsterit.

Oma-apuryhmä, vertaistuki
Omaishoitajien hyväksi todettu tukimuo
to on ryhmätoiminta. Samassa elämänti
lanteessa olevien omaishoitajien on help
po keskustella omasta tilanteestaan. On 
tärkeää huomata, ettei ole yksin, vaan et
tä muillakin on samanlaisia ajatuksia, tun
teita, huolia ja iloja.  Omaishoitajien ryh
mätoimintaa on useilla paikkakunnilla.  
Ryhmiä järjestävät Omaishoitajaliiton pai
kallisyhdistykset, kunnat, seurakunnat ja 
muut järjestöt.

Palveluasuminen
Palveluasumista voidaan järjestää joko 
vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain 
perusteella. Kunnan on järjestettävä pal
veluasuminen vaikeavammaiselle henki
lölle, joka tarvitsee vammansa tai sairau
tensa vuoksi toisen henkilön apua päivit
täisissä toiminnoissa.

Vammaispalvelulain mukaiseen palvelu
asumiseen kuuluvat asunto sekä asumi
seen liittyvät palvelut. Palveluasuminen 
voidaan toteuttaa palvelutalon tai muun 
vastaavan lisäksi myös vammaisen henki
lön omistus, vuokra tai muussa vastaa vas 
sa asunnossa järjestämällä sinne tarvitta 
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vat palvelut.  Vammaispalvelulain mu kai 
set palveluasumiseen liittyvät palvelut ovat 
maksuttomia.

Kunnat järjestävät sosiaalihuoltolain mu
kaista palveluasumista yleensä ikäihmisil
le tarkoitetuissa erityisissä palvelutaloissa. 
Palvelutaloja ylläpitävät kunnat, järjestöt ja 
yksityiset palveluntuottajat. Palvelutalossa 
asukas maksaa asunnostaan vuokran tai 
vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluis
ta käytön mukaan. Asukas voi saada asu
miseensa asumistukea. Kunnat järjestävät 
myös ympärivuorokautista tehostettua pal 
veluasumista.  Palveluasumista voi tiedus
tella kunnan so siaalitoimesta.

Palvelumaksut
Kunnallisten sosiaali ja terveyspalvelui
den enimmäismaksut määritellään asia
kasmaksulaissa. Kunta voi päättää ottaa 
käyttöön niitä pienemmät maksut tai an
taa palvelun maksutta. Kunta ei saa pe
riä palveluista niiden tuotantokustannuk
sia suurempaa maksua. Useimmat maksut  
määritellään asiakkaan tulojen perusteel
la. Maksukyvyn mukaan määräytyvät mak 
sut määrätään toistaiseksi. Usein asiakkaan 
tulotiedot tarkistetaan vuosittain.

Yleensä omaishoidon tukeen liittyvistä  
palveluista peritään palvelumaksuja mm. 
vapaapäiväjärjestelyistä ja kotihoidon pal 
veluista. Omaishoitajalla on mahdollisuus 
neuvotella palvelu ja hoitosuunnitelmaa 
tehdessään myös palvelumaksujen koh
tuullistamisesta kunnan kanssa. Kunta ei  
saa periä maksua, jos sen periminen vaa
rantaa henkilön tai hänen perheensä toi 
meentulon edellytyksiä tai henkilön la
kisääteisen elatusvelvollisuuden toteutu
mista. 

Palvelusetelit
Monet kunnat tai kuntayhtymät myöntä
vät palveluseteleitä, joilla voi hankkia esi

merkiksi siivous ja ateriapalveluja. Kunta 
tai kuntayhtymä päättää, ottaako se pal
velusetelin käyttöön ja mihin palveluihin  
se antaa setelin. Kunta pitää luetteloa hy
väksymistään palvelujen tuottajista. Jos 
asiakas tai potilas ei halua käyttää palve
luseteliä, kunnan on ohjattava hänet muul
la tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palvelusetelin arvon määrittää kunta ja 
seteli kattaa vaihtelevasti kustannuksia. 
Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille sa
mansuuruinen tai tulosidonnainen (esim. 
säännöllisessä kotihoidossa). Jos palvelu
seteliä käytetään omaishoitajan lakisää
teisen vapaan järjestämiseksi, sen on ka
tettava kustannukset yli 11,40 euroa/vrk 
menevältä osalta.

Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos 
asiakkaan tai hänen perheensä toimeen
tulo tai asiakkaan elatusvelvollisuus vaa
rantuu asiakkaan omavastuun vuoksi.

Palvelusuunnitelma
Sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädän
nössä edellytetään usein hoitoa, kuntou
tusta ja/tai palveluja koskevan suunnitel
man laatimista palveluja tarvitseville asiak
kaille ja perheille. Palvelun tarvitsijalla on 
oikeus osallistua näiden suunnitelmien te
kemiseen.

Palvelutarpeen arviointi
Kunta myöntää sosiaalipalveluja, esimer
kiksi kotihoitoa, omaishoidon tukea ja tu
kipalveluita palvelutarpeen arvioinnin pe 
 rusteella kunnan asukkaille. Arvioinnin te
kee kunnan työntekijä yhdessä asiakkaan 
kanssa. Asiakkaan oma näkemys otetaan 
arvioinnissa huomioon.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava 
viipymättä ja saatettava loppuun ilman 
aiheetonta viivytystä.  Tätä tarkempia mää
räaikoja on säädetty esimerkiksi 75vuot
ta täyttäneille henkilöille, ylintä hoitotu 
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 kea saaville henkilöille sekä erityistä tukea 
saavien lasten palvelutarpeen arvioinnil le. 
Kiireellisissä tapauksissa toimitaan vä lit tö 
mästi. Asiakkaalla on oikeus saada kirjalli
nen päätös viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa vireille tulosta sosiaalipalvelujen 
järjestämisestä.

Perhehoito
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoi
van ja huolenpidon järjestämistä perhe
hoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan ko
tona toimeksiantosopimuksella. Perhehoi
to voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista esim. 
omaishoitajan vapaan ajaksi järjestettyä ti
lapäishoitoa. Lasten ja nuorten lisäksi per
hehoidossa on nykyään yhä useammin 
myös ikäihmisiä, aikuisia kehitysvammai
sia ja mielenterveyskuntoutujia. Lisätietoa 
perhehoidosta saa kunnan sosiaalitoimes
ta ja osoitteesta www.perhehoitoliitto.fi.

Perhevapaa,  
poissaolo työstä perheenjäsenen 
tai muun läheisen hoitamiseksi
Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen 
perheenjäsenensä tai muun hänelle lähei
sen henkilön erityistä hoitoa varten, työn
antajan on työsopimuslain mukaan pyrit
tävä järjestämään työt niin, että työntekijä 
voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnan
taja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta 
ja muista järjestelyistä. Työntekijällä ei ole 
subjektiivista oikeutta vapaaseen, mutta 
työnantajan on annettava selvitys, mikä
li vapaan järjestäminen ei ole mahdollista. 
Poissaolo perheenjäsenen tai muun lähei
sen hoitamiseksi on palkatonta. Joissain 
työehtosopimuksissa tietyt poissaoloon 
oikeuttavat tilanteet on sovittu kuitenkin 
palkallisiksi. Työntekijän on pyydettäessä 
esitettävä lääketieteellinen tai sosiaalivi
ranomaisten antama selvitys poissaolon ja 
sen keskeyttämisen perusteesta.

Pitkäaikaishoito 
Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan hen
kilölle, jolle ei voida järjestää hänen tar
vitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa 
kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisäl
tyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puh
taus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvoin
tia edistävät palvelut. Pitkäaikaista laitos
hoitoa annetaan terveyskeskusten vuo
deosastoilla sekä erilaissa hoito ja hoiva
kodeissa. Myös järjestöt ja yksityiset yri
tykset tuottavat laitoshoitopalveluja.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu pe
ritään hoidon alkamisesta lähtien, kun 
ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioi
daan kestävän yli kolme kuukautta tai kun 
henkilö on ollut laitoshoidossa yli kolme 
kuukautta ja hänen toimintakykynsä on 
heikentynyt niin, että häntä on edelleen 
hoidettava laitoksessa. Laitoshoitomak
sua määrättäessä kuntien tulee ottaa 
huomioon kotiin jäävän perheen elatus. 
Maksua määrättäessä yhteistaloudessa 
eläneen henkilön tai alaikäisten lasten 
elatus tulee turvata. 

Pitkäaikaishoitoon lähtevän asiakkaan 
hoitomaksu on enintään 85 % hänen net
totuloistaan. Jos hoitoon menee perheen 
suurituloisempi puoliso, niin hoitomaksu 
on enintään 42,5 % puolisoiden yhteen
lasketuista nettotuloista. 
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Kelan vammaistuet sekä hoitotuki ja ve-
teraanilisä otetaan huomioon pitkäaikai-
sen laitoshoidon maksun määräämisen 
perusteena olevana tulona. Myös kotona 
olevan puolison vammaisetuudet otetaan 
huomioon tulona asiakasmaksulain nojal-
la. Lain mukaan pitkäaikaisessa laitoshoi-
dossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön 
tulee jäädä vähintään 108 euroa (v. 2018 
alkaen) kuukaudessa. Kunta voi harkin tan - 
sa mukaan alentaa hoitomaksuja tai jättää 
ne perimättä, jos kotiin jäävän perheen 
toimeentulo vaarantuisi maksujen takia. 

Potilasvakuutus
Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain 
mukaisesti Suomessa terveyden- ja sai-
raanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutu-
neen henkilövahingon kuten vammautu-
misen tai terveydentilan huononemisen. 
Ilmoitus potilasvahingosta tehdään Poti-
lasvakuutuskeskukselle, joka hoitaa kor-
vauskäsittelyn ja korvausten maksamisen. 
Lisätietoja saa potilasasiamieheltä tai po-
tilasvakuutuskeskuksesta www.pvk.fi.

Pysäköimislupa ja  
vapautus ajoneuvoverosta
Liikuntaesteinen voi hakea vammaisen py-
säköimislupaa, jolla auton saa pysäköidä 
mahdollisimman lähelle asiointikohdetta 
tai vammaisille tarkoitetuille yleisille pysä-
köintipaikoille. Lupaa haetaan Trafin pal-
veluntuottajan Ajovarman palvelupistees-
tä ja siihen tarvitaan lääkärinlausunto. Lu-
van voi saada myös silloin, kun omainen 
on auton kuljettaja.  Lupa on henkilökoh-
tainen eikä ajoneuvokohtainen. Lisätietoa 
löytyy osoitteesta www.ajovarma.fi.

Päihteet
Omaishoitajan päihteiden käyttö voi lisä-
tä riskiä hoidettavan läheisen tarpeiden 
laiminlyömiselle, turvattomuuden tunteen 

lisääntymiselle sekä tapaturmille. Hoidet-
tavan läheisen päihteiden käyttö voi lisä-
tä omaishoidon kuormittavuutta.

Omaishoitotilanteessa alkoholin käyttöä 
on syytä tarkastella, olla tietoinen mahdol-
lisista riskeistä sekä tunnistaa omat rajat ja 
omaishoitajuuden tuoma vastuu. 

Sairauksien ja ikääntymisen myötä eli-
mistö voi reagoida alkoholiin voimakkaam- 
min kuin aikaisemmin. Monet lääkkeet ei-
vät sovi lainkaan tai sopivat erittäin huo-
nosti yhteen alkoholin kanssa. Alkoholin ja 
lääkkeiden yhteensopivuus tuleekin aina 
tarkistaa lääkäriltä tai apteekista.

Jos oma tai hoidettavan päihteiden 
käyttö huolettaa, kannattaa ottaa yhteyt-
tä esimerkiksi terveysasemalle, työterveys-
huoltoon, A-klinikalle tai päihdeklinikalle. 
Tukea tarjoavat myös yksityiset sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tuottajat, vertaisryh-
mät sekä järjestöt ja seurakunnat. Myös 
Päihdeneuvontaan puh. 0800 900 45 voi 
soittaa. Anonyymi ja maksuton palvelu  
päivystää 24/7. Neuvontaa toteuttaa EHYT 
ry. Oman kunnan A-klinikan palvelut ovat 
maksuttomia. Lisätietoja löytyy osoittees-
ta www.paihdelinkki.fi.

Lisätietoa löytyy osoitteesta www.omais-
hoitajat.fi/omaishoitajalle/paihteet-omais- 
hoitoperheissa .        

Päivätoiminta
Kunnan on järjestettävä vaikeavammai- 
selle henkilölle päivätoimintaa, jos henki-
lö vammansa tai sairautensa vuoksi tarvit-
see palvelua suoriutuakseen tavanomai-
sista elä män toiminnoista.

Kunnat ja järjestöt tarjoavat lisäksi päi-
vätoimintaa ikääntyville ja pitkäaikaissai-
raille, mm. muistisairaille. Päivätoiminta 
on ennaltaehkäisevää ja omatoimisuutta 
tukevaa toimintaa, jolla edistetään toimin-
takykyä, vireyttä ja sosiaalisia suhteita sekä 
tuetaan omaishoitajan jaksamista. Päivä-

https://omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/paihteet-omaishoitoperheissa/
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/paihteet-omaishoitoperheissa/
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/paihteet-omaishoitoperheissa/
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toimintoja voi tiedustella mm. terveyskes
kuksesta, sosiaalitoimesta ja kotihoidosta.

Rahan käyttö ja  
omaisuuden hoito
Pääsääntöisesti useimmat täysiikäiset hoi
dettavat vastaavat rahaasioistaan itse tai 
myöntävät esimerkiksi valtakirjalla hoita
valle lähiomaiselle oikeuden hoitaa raha
asioitaan. Edunvalvojaa voidaan kuitenkin 
tarvita esimerkiksi läheisen sairastaessa 
etenevää muistisairautta. Lisätietoja kan
nattaa tiedustella maistraatista tai sosiaa
lityöntekijöiltä, katso kohta Edunvalvoja / 
Maistraatti.

saattohoito
Saattohoito on ihmisen loppuvaiheen oi
reita ja kärsimystä lievittävää hoitoa. Läh
tökohtana on kuolevan henkilön ihmisar
von ja itsemääräämisoikeuden kunnioit
taminen. Saattohoito perustuu oireiden 
hyvään hoitoon, lähestyvään kuolemaan 
valmistautumiseen ja läheisten tukemi
seen. Saattohoito ei ole sidoksissa diag
noosiin. Hoitava lääkäri tekee saattohoito
päätöksen kuultuaan myös omaisia ja lä 
heisiä.

Saattohoitoa voidaan antaa hoidetta
van kotona, saattohoitokodissa, palvelu
kodissa, sairaalassa ja hoivakodissa. Lisä 
 tietoa saa hoidettavan hoitoyksikön lää  
käriltä ja hoitajilta. Lisää tietoa saatto
hoidosta ja palliatiivisesta hoidosta saa 
Terveyskylän sivuilta www.terveyskyla.fi/
palliatiivinentalo/palliatiivinenhoito.

seurakuntien  
tuki omaishoitajille
Seurakunnat ja diakoniatyö tarjoavat 
omais hoitajille ryhmiä, omaishoitajien 
virkistyspäiviä, luentoja ja leirejä. Lisäk
si seurakunnat tarjoavat jäsenilleen mah
dollisuuden keskustella luottamukselli

sesti seurakuntapapin tai diakonin kans
sa. Sairaalapappien ja lehtoreiden palve
lut on tarkoitettu sekä potilaita että omai
sia varten. Jaksamiseen voi hakea apua 
myös seurakunnan perheasiainneuvotte
lukeskuksesta ja mielenterveystyön paris
sa työskenteleviltä toimenhaltijoilta. Tar
kempia tietoja saa diakoniatyöntekijöiltä.

sopeutumisvalmennus
Sopeutumisvalmennus auttaa vammaista 
tai sairasta henkilöä itseään ja hänen lähei
siään elämään sairauden tai vammaisuu
den kanssa mahdollisimman täysipainois
ta ja hyvää elämää.

Sopeutumisvalmennus järjestetään pää  
asiassa kurssi ja ryhmämuotoisena, mut
ta myös yksilöllisesti. Sopeutumisvalmen
nusta voi tiedustella terveyskeskuksesta, 
sairaalasta, kansanterveys ja vammaisjär
jestöistä, Kelasta, sosiaalitoimistosta tai va 
kuutusyhtiöstä, jos henkilö saa vammau
tumisensa tai sairautensa vuoksi kor vaus 
 ta. Sopeutumisvalmennukseen pääsemi
seksi tarvitaan yleensä lääkärin laatima 
kuntoutussuunnitelma, jossa suositellaan 
sopeutumisvalmennusta.

sotaveteraanien ja  
sotainvalidien etuuksia
Rintamaveteraanit, sotainvalidit ja hei
dän omaisensa sekä kaatuneiden ja ka
donneiden omaiset voivat saada valtion 
(Valtiokonttori) ja kuntien varoista erityi
siä korvauksia, palveluja, hoitoa ja kun
toutusta. 

Rintamaveteraanien kotona asumista 
tukevat palvelut tulivat lakisääteiseksi 
1.11.2019 lähtien. Lakimuutoksen jälkeen 
rintamaveteraanien ja sotainvalidien koti 
palvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan 
samanlaiset ja ne maksetaan täysimääräi
sinä Valtionkonttorista. Valtiokonttori jul 
kaisee uuden ohjekirjeen ennen muutos

https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo/palliatiivinen-hoito
https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo/palliatiivinen-hoito


28

ten voimaan tuloa ja ohjaa kuntia muutok
sessa vuoden 2019 aikana. Jokaiselle ve 
teraanille on viimeistään nyt tehtävä hoi
to ja palvelutarvearviointi ja sen mukaiset 
päätökset palveluista. Rintama veteraanien 
kuntoutukseen ei tule muutoksia. 

Lisätietoja etuuksista saa Valtiokontto
rista, puh. 0295 50 3070 ma–pe 9–12 tai  
www.valtiokonttori.fi/palvelu/rinta ma ve
teraanienpalvelut/,  www.sotaveteraa nit. 
fi/veteraanientuetjaetuudet/ ja www.
sotainvalidit.fi/apuajatukea/korvaus
muodot/.

www.lottasaatio.fi/
palvelutlotille/avustukset/ tai puh. 09 4770 
2881.

Tapaturmavakuutus 
Katso Tapaturmavakuutus s. 12. 

Terveydenhuollon maksukatto
Kunnallisista terveyspalveluista perittä
villä asiakasmaksuilla on kalenterivuosit
tainen maksukatto, joka on 683 euroa (v. 
2018–2019). Maksukaton ylittymisen jäl
keen siihen sisältyvät avopalvelut ovat 
maksuttomia käyttäjälleen kalenterivuo
den loppuun. 

Alle 18vuotiaan käyttämistä palveluis
ta perityt maksut lasketaan yhteen hänen 
huoltajansa maksujen kanssa. Kun mak
sukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia 
kaikille niille henkilöille, joiden maksut 
ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Terveydenhuollon maksukattoon laske
taan kalenterivuoden aikana perityt mak
sut terveyskeskuksen avosairaanhoidon 
lääkärinpalvelusta, yksilöllisestä fysiote
rapiasta, poliklinikkakäynnistä, päiväki
rurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yö ja 
päivähoidosta, kuntoutushoidosta sekä 
lyhytaikaisesta sosiaali ja terveydenhuol

lon laitoshoidosta. Lisätietoa osoitteessa  
www.stm.fi/terveydenhuollonmaksu
katto.

Omaishoitajan lakisääteiseen vapaaseen 
liittyvää 11,40 euron (v. 2019) vuoro kausi
maksua ei lasketa maksukattoon. 

Toimeentulotuki
Kun henkilö tai perhe on taloudellisen tuen 
tarpeessa, eivätkä omat tulot ja varat riitä 
kattamaan välttämättömiä menoja, hen
kilö tai perhe on oikeutettu toimeentulo
tukeen. Tuen tarvetta arvioitaessa otetaan 
kaikkien samassa taloudessa asuvien per
heenjäsenten menot ja tulot huomioon. 
Toimeentulotukiasioissa auttaa Kela. Lisä
tietoa osoitteessa www.kela.fi/toimeen
tulotuki.

www.suomi.fi/ohjeetjatuki/
tietoavaltuuksista/annaasiointivaltuus
henkilona.

Kun haluaa asioida toisen puolesta, oikeus 
siihen tarkistetaan Suomi.fivaltuuksista. 
Asiointipalveluihin tunnistaudutaan aina 
henkilökohtaisella tunnistusvälineellä eli 
omana itsenä. Apua Suomi.fivaltuuksien 
käyttöön saa osoitteesta www.suomi.fi/
ohjeetjatuki/tietoavaltuuksista.

Neuvontaa Suomi.fin käyttöön saa Kan
salaisneuvonnasta www.suomi.fi/ohjeet
jatuki/tukijaneuvonta/tietoakansalais
neuvonnasta

Toisen puolesta asiointi, valtuutus 
Suomi.fi-verkkopalvelussa voi valtuuttaa 
haluamansa henkilön tai yrityksen asioi-
miseen. Voi myös pyytää valtuutta asioi-
da toisen henkilön puolesta. Lisätietoa 
osoitteessa 

 tai puh. 0295 000. Katso myös 
Edunvalvontavaltuutus.

Tulkkipalvelut
Tulkkipalveluja on järjestettävä vaikeas-
ti kuulovammaiselle, kuulo- ja näkövam-
maiselle tai puhevammaiselle henkilölle. 

Lotta Svärd Säätiö myöntää pienituloisil-
le lotille avustuksia mm. kuntoutukseen. 
Lisätietoa osoitteesta 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/rintamaveteraanien-palvelut/
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/rintamaveteraanien-palvelut/
https://sotaveteraanit.fi/veteraanien-tuet-ja-etuudet/
https://sotaveteraanit.fi/veteraanien-tuet-ja-etuudet/
http://www.sotainvalidit.fi/apua-ja-tukea/korvausmuodot/
http://www.sotainvalidit.fi/apua-ja-tukea/korvausmuodot/
http://www.sotainvalidit.fi/apua-ja-tukea/korvausmuodot/
https://www.lottasaatio.fi/palvelut-lotille/avustukset/
https://www.lottasaatio.fi/palvelut-lotille/avustukset/
https://www.kela.fi/toimeentulotuki
https://www.kela.fi/toimeentulotuki
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-asiointivaltuus-henkilona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-asiointivaltuus-henkilona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-asiointivaltuus-henkilona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-kansalaisneuvonnasta
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-kansalaisneuvonnasta
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-kansalaisneuvonnasta
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Tulkkauspalvelut ovat käyttäjälleen mak-
suttomia. Lisätietoja saa Kelan toimistosta 
ja osoitteesta www. kela.fi/vammaisten-
tulkkauspalvelu.

Turvallisuus kotona 
Kodin turvaopas -sivustolta löytyy ohjeita 
arjen ja asumisen turvallisuuden paranta-
miseen ja onnettomuuksien ehkäisyyn. 
Sivustoa ylläpitää Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK. Lisätietoa osoittees-
ta www.kodinturvaopas.fi.  Katso myös 
Asunnon muutostyöt.

Työttömyysturva
Työttömyysturva kuuluu työikäiselle hen-
kilölle, joka on ilmoittautunut työttömäk-
si työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimis-
toon. Työttömyysturvan saanti edellyttää, 
että hakija on työkykyinen ja työmarkki-
noiden käytettävissä. Lisätietoa osoittees-
sa www.kela.fi/tyottoman-pikaopas.

Omaishoito ei automaattisesti ole työt-
tömyysturvan myöntämisen este, mutta 
omaishoitajan täytyy osoittaa ole vansa 
työmarkkinoiden käytettävissä.  Omais- 
hoitajan on selvitettävä työvoimatoimis-
tolle, miten läheisen hoito järjestyisi omais- 
hoitajan työssäkäynnin aikana. Sijaishoi-
tojärjestelyt on syytä kirjata omaishoidon 
tukisopimukseen kuuluvaan hoito- ja pal-
velusuunnitelmaan. Lisätietoa osoitteessa 
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/  
jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/
index.html.

Vammaisetuudet
Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea 
vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaiden 
selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja 
parantaa elämänlaatua. Vammaisetuudet 
ovat verottomia. Vammaisetuuksia hae-
taan Kelasta ja hakemuksen liitteeksi tar-
vitaan C-lääkärinlausunto. Vammaisetuuk-

sia maksetaan myös niille, joiden hoito-
jakso julkisessa hoitolaitoksessa kestää yli 
3 kuukautta. Lisätietoa osoitteessa www. 
kela.fi/vammaisetuudet. 

Eläkettä saavan hoitotuki  
(ent. eläkkeensaajien hoitotuki)
Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tu-
kemaan sairaan tai vammaisen eläkkeen-
saajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa 
hoitoa sekä vammaisuudesta aiheutuvia 
erityiskustannuksia. Hoitotuen saaminen 
edellyttää aina, että henkilön toimintaky-
ky on heikentynyt yhtäjaksoisesti ainakin 
vuoden ajaksi. Hoitotuki on suuruudeltaan 
kolmeportainen. Tukea haetaan Kelasta.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki  
(ent. lapsen hoitotuki)
Vammaisen ja pitkäaikaisesti sairaan lap-
sen kotihoidon tukemiseksi Kela maksaa 
alle 16-vuotiaan lapsen vammaistukea. 
Vammaistuet ovat suuruudeltaan kolme-
portaisia. Hoidon ja kuntoutuksen tarpeen 
tulee kestää vähintään kuusi kuukautta.  
Tuki päättyy lapsen täytettyä 16 vuotta, 
minkä jälkeen saattaa syntyä oikeus 16 
vuotta täyttäneen vammaistukeen. 

https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu
https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/index.html
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Yli 16-vuotiaan vammaistuki
Yli 16vuotiaan vammaistukea voidaan mak 
saa 16–64vuotiaalle henkilölle, joka ei ole 
eläkkeellä. Tuen myöntäminen edellyttää, 
että hakijalla on jokin sairaus tai vamma,  
joka aiheuttaa toimintakyvyn alentumis 
ta ainakin vuoden ajan. Vammaistuet ovat 
suuruudeltaan kolmeportaisia. Tukea hae 
 taan Kelasta.

vammaispalvelut
Vammaispalvelujen tarkoituksena on edis
tää vammaisten mahdollisimman oma
toimista selviytymistä jokapäiväisissä toi
minnoissa. Vammaispalveluihin sisältyy 
mm. asumiseen liittyviä palveluja, kulje
tus ja saattopalveluja, taloudellisia tuki
toimia ja korvauksia. Vammaispalvelulaki 
ei tunne ikärajoja eikä mitään vammaryh
mää ole suljettu lain soveltamisen ulko
puolelle. Oikeus palveluihin riippuu vam
maisuuden asteesta ja vammaisuus mää
ritellään aina suhteessa haettavaan etuu
teen. Palveluja haetaan oman kunnan so  
siaalitoimesta. Lisätietoa löytyy osoitteista 
www.stm.fi/vammaispalveluttukitoimet 
ja www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen
kasikirja/tukijapalvelut.

vapaaehtoistoiminta  
ja vertaistuki
Järjestöt ja seurakunnat kouluttavat omais 
 ten tueksi vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaa   
ehtoinen hoidettavan tukihenkilö tai ystä
vä antaa hoitajalle hengähdystauon hoito
työstä. Vapaaehtoistyöntekijöitä välittävät 
mm. Suomen Punaisen Ristin osastot, lä 
himmäispalveluyhdistykset, seurakunnat  
ja kuntien sosiaalitoimistot. Vapaaehtois
ten antama apu on maksutonta.

vähennykset verotuksessa
Arvolisäverottomat palvelut. Kotipalve
lujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi 

olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myy
dään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle  
henkilölle (toimintakyky alentunut esi
merkiksi iän tai sairauden takia) sosiaali
huoltopalveluina. Kunnat, kuntayhtymät 
ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopal
veluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset 
palveluntuottajat voivat myydä sosiaali
huoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, 
jos toiminta on sosiaaliviranomaisten val
vomaa.

Autoveronhuojennus. Myönnetään, mi  
kä li siihen on erityinen syy. Autoveron huo 
jennuksella tarkoitetaan sitä, että hakija 
vapautetaan autoveron maksamisesta ko 
konaan tai osaksi tietyin edellytyksin. Huo 
jennuspäätöksellä voidaan alen taa myös 
viivekorkoa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, 
jäämämaksua tai lykkäyksen vuoksi suori
tettavaa korkoa, sikäli kun nämä ovat Vero  
hallinnon kantamia. Verohuojennusta hae 
taan vapaamuotoisella kirjallisella hake
muksella.

Invalidivähennyksen saa henkilö, jolla 
on sairaudesta tai vammasta aiheutunut 
pysyvä, vähintään 30 %:n haittaaste. Täyt
tä työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta
asteeksi katsotaan 100 % ja osaeläkettä 
saavan 50 % ilman lääkärinlausuntoa. 

Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka 
maksaa kotonaan tai vapaaajan asunnos
saan tehdystä työstä ulkopuoliselle työn
tekijälle palkkaa tai työkorvausta. Vähen
nysoikeus koskee myös verovelvollisen 
tai puolison vanhemmille tai isovanhem
mille ostettuja palveluja. Puolisoista vä
hennyksen voi saada kumpikin erikseen. 
Lisätietoa osoitteessa www.vero.fi/hen
kiloasiakkaat/verokorttijaveroilmoitus/
tulotjavahennykset/kotitalousvahennys/.

Palveluja voivat olla kotitalous, hoi
va tai hoitotyöt, tietotekniikkalaitteiden 
asennus sekä asunnon kunnossapito tai 
perusparannustyöt, tietotekniikan asen

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
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nus ja neuvontapalvelut.  Omaishoitaja ei 
voi saada verovähennystä sellaisesta työs
tä, joka kunnan kanssa tehdyn sopimuk
sen mukaan kuuluu hänen omaishoito
työhönsä.

Kotitalousvähennyksen enimmäismää
rä vuonna 2020 on 2250 euroa vuodessa 
ja vähennykseen liittyy 100 euron oma
vastuuosuus. Kun palvelu ostetaan yri
tykseltä, korvaus on 40 % arvonlisäverol
lisesta työkorvauksesta, ja kun palkataan 
henkilö, korvaus on 20 % ja työnantajan 
sivukulut. 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys 
on harkinnanvarainen. Myöntämiseen vai   
kuttavat verovelvollisen ja hänen perheen
sä tulot ja varallisuus. Myöntäminen edel 
lyttää erityisen syyn, esimerkiksi sairauden 
tai työttömyyden. Tarkempia tietoja saa 
verovirastosta ja osoitteesta www.vero.fi/

henkiloasiakkaat/verokorttijaveroilmoi
tus/tulotjavahennykset/veronmaksuky
vynalentumisvahennys/.

Yhdistystoiminta
Omaishoitajien omana järjestönä toimii 
Omaishoitajaliitto ry. Se antaa ohjausta 
omaishoitajille ja huolehtii omaishoitajien 
asemaan liittyvistä kysymyksistä. Liiton 
paikallisyhdistyksillä on monipuolista toi
mintaa eri puolilla maata. Lisätietoja saa 
liiton osoitteesta www.omaishoitajat.fi ja 
liiton toimistoista. Keskustoimiston puh. 
020 7806 500.

Kansanterveys ja vammaisjärjestöjen 
tiedotus, palvelut ja toiminta on monilta 
osin suunnattu myös sairastuneiden ja 
vammaisten omaisille. Suomen omais
hoidon verkoston jäsenjärjestöt löytyvät 
osoitteesta www.omaishoidonverkosto.fi.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/veronmaksukyvyn-alentumisvahennys/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/veronmaksukyvyn-alentumisvahennys/
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Omaishoitajaliitto  
on omaishoitajan asialla
Omaishoitajaliitto ry on omaishoitajien edunvalvonta ja tukijärjestö. Liitto toimii  asian  
tuntijana omaistaan hoitavien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi 
sekä tukee erilaisin tavoin omais hoitotilanteessa olevia henkilöitä.
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   Valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhelin palvelee maanantaista 
 torstaihin kello 9 –15, puh. 020 7806 599. Neuvontapuhelin on maksullinen.

Keskustoimisto
Hämeentie 105 A 18  
00550 Helsinki
Puh. 020 7806 500
www.omaishoitajat.fi

 www.facebook.com/omaishoitajaliitto
 www.twitter.com/omaishoito
 www.instagram.com/omaishoitajat

Omaishoitajaliiton 70 jäsenyhdistykseen 
eri puolilla maata kuuluu yhteensä noin 
12 000 jäsentä. Yhdistyksissä omaishoita
jat saavat neuvoja, tietoa ja virkistystä se
kä tapaavat samankaltaisessa elämäntilan
teessa olevia ihmisiä.

Yhdistysten yhdistystiedot  
löytyvät osoitteesta  

www.omaishoitajat.fi/ 
jasenyhdistykset

Ellet ole vielä jäsen, voit liittyä netissä 
www.omaishoitajat.fi/ 
jasenasiat

Omaishoitajat kohtaavat  
paikallisyhdistyksissä

Tule  
mukaan  

toimintaan!

www.omaishoitajat.fi/jasenyhdistykset
www.omaishoitajat.fi/jasenyhdistykset
www.omaishoitajat.fi/jasenasiat
www.omaishoitajat.fi/jasenasiat


- myös lyhytaikaishoitoa!

Turvallista asumista 
ja yksilöllistä hoivaa

Lue lisää:  
www.yrjojahanna.fi tai soita 020 742 9888



Palvelutalo Villa Ensi  
tarjoaa tuettua ja turvallista  
asumismukavuutta keskellä  

kauneinta Helsinkiä.

Voit asua meillä myös  
tilapäisesti esimerkiksi oman  
asuntosi putkiremontin ajan.

Soita meille ja kySy liSää!
Maarit Ylimäki, p. 044 747 4177  

tai toimisto@villaensi.fi
Merikatu 23, 00150 Hkiw w w. v i l l a e n s i . f i p. 050 535 8709 • info@harmoniavaasa.fi,  www.harmoniavaasa.fi

Vaasan kaupungin hyVäksymä palVeluseteliyritys

Omaishoidon  
sijaispalvelua

sinulle omaishoitaja kun haluat  
pitää vapaapäiväsi, tai muutoin  

apua omaisesi hoidossa.

HOIVAPALVELUJA KOTIIN  
TUOTUNA TORNIOSSA

Kotiapua – kotihoivaa – kotisairaanhoitoa – kotikuntoutusta  
– fysio- ja toimintaterpiaa – hierontaa – jalkojenhoitoa

Kysy palvelujen saatavuudesta ja hinnoittelusta 
p. 040 772 4047

Olemme myös Tornion kaupungin palvelusetelituottaja tehostetussa 
palveluasumisessa, kotihoidossa, henkilökohtaisen avun palvelussa  

sekä omaishoitajien tukipalveluissa.

Pitkäkatu 7, 95400 Tornio  | p. 016 226 4400
saarenvire@saarenvire.fi  | www.saarenvire.fi

www.villaensi.fi


SENIORI-
HOTELLI 

Seniorihotelli Ainola • Suotorpantie 14 • 02140 Espoo
Puh.  040 138 0111 • info@ainolahotelli.fi  • www.ainolahotelli.fi 

Hyvää palvelua ja turvallinen ilmapiiri. Me pidämme sinusta huolta. 
Palveleva Seniorihotelli Ainola tarjoaa laadukasta lyhytaikaista ympäri- ja 

osavuorokautista hoivaa senioreille, eritoten muistisairaille asiakkaille.  
  

Suomen 
ensimmäinen

SENIORI-
HOTELLI

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Elämäniloista 
hoivaa ja  
apua arkeen 
 
Tarvitsetko lyhytaikaisesti hoiva- 
apua kotiin tai paikan hoitokodista?  
Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa 
luotettavat ja räätälöidyt palvelut 
omaishoitajan lomitukseen. Kysy lisää:050 400 1236



Omaishoitajan arki voi olla yhtä aikaa 
palkitsevaa ja rankkaa, mutta onneksi 

siihen on saatavilla apua. 
– Omaishoitajan ei tarvitse pärjätä yksin. 

Me Stellalla autamme aina asiakkaan toivei-
den mukaan, ja siksi suunnittelemme pal-
velun yksilöllisesti niin hoidettavaa, hoitajaa 
kuin muitakin lähiomaisia kuunnellen, kertoo 
Stellan palveluesimies Saija Fagerlund.

Tyypillisiä toiveita ovat esimerkiksi ruoan-
laitto, siivoaminen, ulkoileminen, kuntoutus, 
peseytyminen, lääkehuolto ja kaupungilla 
asioiminen, mutta ammattilaisten apua saa 
myös hyvin yksilöllisiin toiveisiin. Niistä on 
helppo puhua ilmaisella suunnittelukäynnil-
lä, joka ei sido mihinkään.

Hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Kotihoito Turvapuhelin Kotisiivous

 Kotihoito ja terveyspalvelut

 Turvapuhelin

 Kodin kaikki siivoukset

 Palvelusetelipalvelut

Varaa ilmainen suunnittelukäynti! 

020 768 9788  
tai stella.fi

www.stella.fi


MUISTILUOTSI
Asiantuntija- ja tukikeskukset Muistiluotsit antavat neuvontaa sekä tukea 
sairastuneille ja omaisille. 
Lähimmän muistiluotsikeskuksen löydät osoitteesta www.muistiluotsi.fi

Muistineuvo palvelee 
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin 
klo 12–17
Minneslinjen betjänar på svenska tisdagar kl. 14–17 på samma telefonnummer. 

09-8766 550 (0,08 €/min 
+ pvm) 

asiantuntija neuvoo ja ohjaa

Suomessa asuu lähes 200 000 etenevään muistisairauteen 
sairastunutta ihmistä. 
Joka vuosi sairastuu n. 14 500 lisää. ÄLÄ JÄÄ YKSIN!

Huolestuttaako  
oma tai läheisesi 

päihteidenkäyttö?

 0800 900 45
 

EHYT ry on poliittisesti  
ja uskonnollisesti  
sitoutumaton  
kansalaisjärjestö.

Päihdeneuvonta

ehyt.fi/paihdeneuvonta

 Soita maksuttomaan nume- 
roon ja kysy neuvoa päihde- 

työn ammattilaisilta. Puheluusi 
vastataan ympäri vuorokauden.  

Soittaminen on anonyymiä 
ja luottamuksellista.

Ikääntynyt, koetko 
turvattomuutta, pelkäätkö? 
Joudutko antamaan rahaa 
vastoin tahtoasi?

vastaa TI klo 13–15.
0800-06776 

Maksuton 
SUVANTO-LINJA 

www.suvantory.fi

www.nivelverkko.fi

Asiantuntijaluennot 
verkossa:

www.ehyt.fi/paihdeneuvonta


Helpotusta arjen avustustilanteisiin

Opi taitoja, joilla voit
tukea

läheisesi osallistumista

Kinesteikka on lähestymistapa, joka 
keskiyy avustajan ja avusteavan 
voimavarojen hyödyntämiseen.

Tule erityisesti omaishoitajille
suunnatulle kurssille! Opit
• toimivia keinoja selvitä vaikeistakin

avustuslanteista
• parantamaan omaa jaksamistasi
• edistämään hoideavan toimintakykyä.

Kurssin
kesto

1–2 päivää
tarpeesi
mukaan.

www.kinestetiikka.fi  |  info@kinestetiikka.fiLISÄTIETOA:

Katso kinestetiikkaa omaishoitajan
näkökulmasta käytännössä:
https://www.kinestetiikka.fi/videot/

TIEDOLLA
TUNTEELLA
TUELLA

www.eskoo.fi

www.ergomentor.fi
mailto:info@ergomentor.fi


 

MITEN VALITSEN HYVÄN 
HOIVAPAIKAN LÄHEISELLENI?

Kaikki haluavat omaiselleen hyvää 
hoivaa, mutta miten valita sitä tarjoava 
asuinpaikka? 

Muistiliiton laatima TARKISTUSLISTA 
MUISTISAIRAILLE JA LÄHEISILLE on 
tarkoitettu auttamaan pitkäaikaisen 
hoivapaikan valintatilanteessa.

Tarkistuslistan aiheet voi ottaa esille 
myös jo valitussa asuinpaikassa.

Tarkistuslistan voi tilata: 
www.muistiliitto.fi
tai soittamalla 09 6226 200

TARKISTUSLISTA
MUISTISAIRAILLE JA LÄHEISILLE

Työkaluja asuin- ja hoivapaikan 
valintaan ja arviointiin

Ota kuntoutus, 
hoiva ja hoito 

rohkeasti 
puheeksi.

Paikka, jossa Sinusta välitetään. Aina.
Tarjoamme asukkaillemme elämyksiä arkeen ja  
Onnellista Elämää Omassa Kodissa. Oikeita koteja ikäihmisille.  
Lisäksi lyhytaikaiseen tuettuun asumiseen (1 h – 1 vko) tarkoitettuja  
huoneita omaishoitajien palvelusetelillä tai itsemaksavana. Huoneet ovat 
tarvittaessa käytettävissä myös pidempiaikaiseen tilapäiseen asumiseen.
Katso ja kysy lisää: www.lprpalvelukeskussaatio.fi, p. 0400 376 860

Hei sinä omaishoitaja,
vapaasi aikana Helander-kodit  

huolehtivat läheisesi hyvinvoinnista,  
jotta sinä voit kerätä voimia ja  

viettää rentouttavan loman. 

Meille voi tulla Helsingin kaupungin  
palvelusetelillä tai itse maksavana.

Soita, niin kerromme lisää  
puh. 0400 341 306

Helander-kodit   
– Maunula ja Vuosaari – 
www.helander-kodit.fi



Iltala on ikäihmisten hoitokoti Espoossa. Iltalassa ihmisarvon kokemus tulee  
kunnioittavasta asenteesta. Siitä, että arvostetaan ihmistä ihmisenä. 
Iltala sopii pitkäaikaiseen asumiseen tai tilapäiseen 1–2 viikon hoitojaksoon esimerkiksi omaishoitajaa 
tuuraamaan tai läheisten loman ajaksi. Katso lisää: www.pelastusarmeija.fi/iltala

SEURAA MEITÄ

Vieraile internetsivullamme
ja opi lisää

www.memocate.com

Memocate –
Oppaasi muistisairaan
parempaan kohtaamiseen

Yleisimmät
muistisairaudet
ja niiden oireet

Vinkkejä arjessa
toimimiseen ja haasteellisista
tilanteista selviämiseen

Neuvoja
vuorovaikutuksen
parantamiseen



Kokkola |  info@kotipalvelumajakka.fi  
044 336 0125 |  www.kotipalvelumajakka.fi

Tuntuuko, ettei aika tai  
voimat riitä läheisen hoitoon?

Kotihoidon työntekijämme hoitavat hoidollisen  
tarpeen puolestasi. Vuorovaikutuksellista läsnäoloa  

– juuri Teidän tarpeenne mukaan.

 

Minun oikeuteni  
Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä opas 
oikeudellisiin asioihin.  
 
Elämää muistisairauden kanssa
Opas muistisairaan ihmisen toimintakykyä tukeviin 
asioihin. Mukana on oma osionsa myös läheiselle.

LÄHEINEN, HALUATKO VAIKUTTAA?

Tule mukaan kehittämään Muistiliiton sähköistä 
vaikuttamiskanavaa. Aiempaa kokemusta eri 
laitteista ei vaadita. Riittää, että sinulla on mielipide 
ja haluat tuoda äänesi kuuluviin! 

Ota yhteyttä: outi.ronkainen@muistiliitto.fi

Muistiliitto on julkaissut kaksi uutta opasta, 
joissa on hyödyllistä tietoa sairastuneille ja 
heidän läheisilleen.

ONKO LÄHEISELLÄSI 
MUISTISAIRAUS?

puh. 050 596 0114 / sanna@omaishoidonapu.fi

omaishoidonapu.fi

Omaishoidon Apu tuo avun.

Saat ammattitaitoisen hoitajan kotiin.

Toiminta-alueena Helsinki, Espoo ja Vantaa. 

Hei omaisHoiTaja! 
Onko sinulla jo turvallinen  
hoitopaikka tiedossa  
lapsellesi vapaapäiviesi  
ajaksi? Meiltä saat  
yksilöllisistä hoitoa kodin- 
omaisessa ympäristössä. 

Lue lisää www.pienkotiilona.fi ja ota yhteyttä:

PienKOTi iLOna    Manttaalintie 2–4 a 3, Muurame  
puh. 045 225 9030    toimisto@pienkotiilona.fi

www.omaishoidonapu.fi


Kotityöpalvelut
• ikkunanpesu • kotisiivous • pyykki- ja vaatehuolto  
• ruuanlaitto • asiointiapu
Hoivapalvelut
• kylvetys • ulkoilu- ja virkistyspalvelut  
• lääkärissäkäynti • omaishoitajien lomitus
Kotisairaanhoitopalvelut
• lääkeinjektiot • verinäytteet • saattohoito  

OLEMME 
PALVELU SETELI

TUOTTAJA

Katso lähin Alinasi: 
www.alinahoivatiimi.fi
Ota yhteyttä:  
info@alinahoivatiimi.fi

Omaishoitajan 
vapaapäivä? 

Alina tekee sen 
mahdolliseksi.

Omaishoitajan vapaa antaa 
hengähdystauon tärkeästä 
työstä ja auttaa jaksamaan.

Toimivan Kodin luotettavat ja 
koulutetut hoitajat huolehtivat 
läheisestäsi omassa kodissaan.

PALVELUT KOTIIN
Toimiva Koti
029 3400 930
Ark. 8-17
www.toimivakoti.fi

Caritas tarjoaa Oulussa 
palveluja omaishoitajille ja 

läheisille:
• omaishoidon vapaa kotiin annet-
tavana palveluna  • päivä- ja tunti-

toimintaa omaishoidettavalle
• palveluasumista

Tiedustelut: 040 769 8615

www.caritaslaiset.fi



050 466 4004
050 466 4373

info@hoivanova.fi
www.hoivanova.fi

Itä-Helsingin Seniorihoiva Oy

www.omaishoitopalvelu.fi
www.apunapharmax.fi


Laaja valikoima arjen avuksi

Katso myymälät ja tutustu tuotevalikoimaan: www.ettonet.fi

-10% etu 
Omaishoitajaliiton  
jäsenille normaali- 
hintaisista tuotteista 

Verkkokaupassa koodi  
OMAISHOITAJALIITTO

Apuvälineet | Seniorihuonekalut | Seniorikengät | Ostoskärryt  
Rollaattorit | Niveltuet | Tuki- ja liukuestesukat | Suurennuslasit 

Nosto- ja liukulakanat | Inkontinenssituotteet  
Suihku- ja pesujakkarat jne. 

tiedustelut:  
040 511 1118

Ikäänny arvokkaasti asiantuntevissa käsissä 
– huolehdi itsestäsi ajoissa!

Minna Maria raiViO,  
LT, geriatrian erikoislääkäri, dosentti 

Muistisairauksien erityispätevyys 
Terveystalo Kamppi, ruoholahti, iso Omena

Läheiset ovat tervetulleita vastaanotolle mukaan.

www.geri.fi030 6000AjAnvArAus



Apuvälineet, hygieniAtuotteet,  
tekstiilit, vAipAt, monipuoliset  
kenkävAlikoimAt jA tukisukAt  

saat meiltä, aina asiakaslähtöisesti!

Karpalopiste Oy, Tiilimäentie 6, 28500 Pori 
puh. 02 641 4112,  www.karpalopiste.fi  

Kauppakatu 6, Outokumpu
info@ergomode.fi 

p. 050 375 6947

www.ergomode.fi

Kauniit ja innovatiiviset asut

www.tukimet.fi
www.vormu.fi
www.vormu.fi


Teemme elämästä helpompaa_

Coloplast® Lähelläsi
Tuotteet ja palvelut avanteen, virtsarakon ja suolen hoitoon

Asiantuntevaa ja  
henkilökohtaista 
palvelua arkisin klo 8-17

Tietoa ja tukea 
tuotteiden käyttäjille ja 
läheisille

Tuotteiden helppo tilaus 
eri tilauskanavien kautta

Maksuton tuotteiden 
kuljetus kotiin tai postin 
noutopisteeseen

            coloplast.fi                  facebook.com/ColoplastFI

Avannesidokset ja 
lisätarvikkeet avanteen 
hoitoon

Tuotteet virtsarakon ja 
suolen hoitoon

Coloplast Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa. 
Coloplast-logo on Coloplast Groupin rekisteröimä tavaramerkki. © 2019-12. Kaikki oikeudet pidätetään Coloplast Oy

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! 

www

Puh. (09) 8946 750  •  asiakaspalvelu@coloplast.com

www.coloplast.fi
www.facebook.com/ColoplastFI


Apuvälineet 
arkeen
Laadukkaat apuvälineet ja  
ergonomiaratkaisut kotiin  
Respectasta.

Proteesit │ Ortoosit ja tuet  
Jalkineet ja pohjalliset │ Liikkuminen  
Terapiavälineet │ Kodin apuvälineet
Ergonomia │ Hygienia │ Autoilun apuvälineet 
Vuokraus │ Huolto

Respecta.Vapaus.Liikkua         

Tutustu lisää
www.respecta.fi

Ammattilaisten suosima  
Eurooppalainen Senso-Rex  
– SE PAREMPI PAINOPEITTO
 Hypoallergeeninen
 Rekisteröity lääkinnälliseksi laitteeksi
 Vastuullisesti valmistettu
 Ei sisällä muovia eikä terveydelle tai ympäristölle haitallisia yhdisteitä
 Rentoutumiseen, rauhoittumiseen ja parempaan uneen

www.painopeittokeskus.fi

Neljä 
kokoa 
ja viisi 
väriä

suojaa tuulelta ja sateelta
helppo ja nopea pukea
Lämmin; korvaa toppahousut ja talvijalkineet
suomalainen, mallisuojattu laatutuote
Idea ja suunnittelu: vaatetusartesaani ja fysioterapeutti

Lisätiedot:
T:mi Leena Gustafsson, p. 040 848 8483, leena@eenu-asut.com

pyörätuolin
käyttäjän



Tutusta tarkemmin ja ota yhteyttä! 
www.vivago.�  – asiakaspalvelu@vivago.com
Tutusta tarkemmin ja ota yhteyttä! 

asiakaspalvelu@vivago.comasiakaspalvelu@vivago.com

Anna hyvä elämä

Vivago-palvelun avulla 
tiedät miten läheisesi voi!

Vivago-palvelut tukevat hyvää ja turvallista 
elämää omassa kodissa

• Automaattinen hälytys läheiselle jos kellon käyttäjä ei itse pysty 
kutsumaan apua

• Yksityiskohtaista tietoa unesta, aktiivisuudesta,  vuorokausirytmistä 
ja toimintakyvystä

• Automaattiset ilmoitukset voinnin muutoksista läheiselle
• Kellon käyttäjä voi kutsua apua nappia painamalla



Kaikki Autoilun Apuvälineet

Puh. 0400 764 865 
www.handiplan.fi 

Vapaus liikkua

SÄHKÖPYÖRÄTUOLI

MANUAALIPYÖRÄTUOLIN KASAAMINEN
www.invalidiliitto.fi/liikkumisenapuvalineista

SÄHKÖMOPOLLA LIIKKUMINEN

MANUAALIPYÖRÄTUOLI
ROLLAATTORI

Videoita liikkumisen apuvälineistä ja niiden käytöstä Invalidiliiton 
nettisivuilla: www.invalidiliitto.fi/liikkumisenapuvalineista

on näkemisen 
apuvälineiden 
erikoismyymälä
Valikoimissamme mm. suurennuslasit  
sekä puhuvat kellot ja näppäinpuhelin.
Avoinna: Ma-ke klo 12–15 tai sop. mukaan.
Puh.palvelu: Ma-pe klo 9–15, p. 09 3960 4700

www.aviris.fi
Marjaniementie 74 
Iiris-keskus, Helsinki

PESEVÄ JA KUIVAAVA WC-BIDEE
 Viudetan BioBidet1000 on:

p. 0500 411 568   |  www.viudetta.fi

•  Viudetalla 10 v kokemus
•  hinta alle 1600 euroa
•  neuvonta ja palvelu
•  nopeat toimitukset

•  tehokas ja korvaa wc-paperin
•  asennetaan wc-istuimen päälle
•  helppo asentaa
•  kuivaa hyvin



Laadukkaat, arkea helpottavat  
aPuväLIneeT!
   apuvälineet
   Kuntoutustuotteet
   Hygieniatuotteet
   tena-tuotteet
   tuet ja ortoosit – myös urheilijoille!

suomen apuvälinekauppa.fi oy
Käpytie 6, 33180 tamPere    puh. 050 430 5850    www.apuvalinekauppa.fi

laaja  
valikoima  

rollaatto- 
reJa

verkko-
kaupastamme 
löydät yli 500 

erilaista  
tuotetta!

Kivijalkamyymälämme löydät Tampereelta, 
jossa sinua palvelee asiantuntija. 

AVOINNA:   Ma 10–17
Ti-Pe 10–15

tuotteet löydät verkkokaupastamme osoitteesta

www.apuvalinekauppa.fi
Tuotteet perillä jopa seuraavana arkipäivänä!H
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 alkaen

8990

Rollaattorit

erilaisia 
tukikahvoja

alkaen

12€

meiltä  
tuet ja  

ortoosit  
myös 

urheilijalle

hinta

5990

siirtovyö



Ristiselän tuki ja säädettävä niskatuki .

HYVÄ SELÄLLE

Kallistuva istuin ja käsinojien 
mekaniikka helpottavat nousemista.

AUTTAA YLÖS

puh. 040 350 7117 
armi-aktiivituoli.fi

Kysy lisää tai tilaa 
maksuton kotiesittely

Armi Aktiivituoli auttaa ylös ja kuntouttaa

 

 

 

Parantaa tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä.
Vahvistaa lihaksia kuin huomaamatta!

AKTIVOI OMIEN LIHASTEN KÄYTTÖÄ

 Vähentää 
virheellistä 

kuormitusta 
ja kipuja. 

SÄÄSTÄÄ NIVELIÄ

Nivelrikon takia nousu 
sattui polviin ja selkään. 
Armilla nousu on lähes
kivutonta ja jumppaan

sillä nyt päivittäin.”

“
Keventää

omaishoitajan
työtä

Puh. 0400 764 865 
www.handiplan.fi 

Careva -vyöjärjestelmät, 
yksilölliset asennonkorjausvyöt 

 ja lukkosuojat takaavat 
turvallisen matkanteon.

Kun on niin kovin  
hankala pysyä  
paikoillaan…

Kaikki Autoilun Apuvälineet
LisäTieTOa: www.rappuavustin.fi

mahdollistaa liikkumisen portaissa hissin 
puuttuessa. avustimella liikut portaita  

ylös tai alas, helposti ja turvallisesti.  
nyt myös vuokralle, vaikka matkallekin.

Onko yrityksesi huomioinut liikunta-
rajoitteisen evakuoinnin, meiltä  

löydät siihen edullisen ratkaisun.

Vanajantie 10A, 13110 Hämeenlinna  |  050 523 0080  |  www.dreamcare.fi

Hoivatuotteet Helposti verkosta

http://www.armi-aktiivituoli.fi


VALMISTETTU
SUOMESSA

Ceraderm Voide on vedetön ja lisäaineeton 
rasvainen perusvoide.
Hellävarainen Ceraderm hoitaa ja suojaa ihoa 
sekä estää ärsykkeiden pääsyn iholle. 
Kestää pesua lämpimällä vedellä.  
Erittäin riittoisa!

• Kuivat ja rohtuneet huulet ja suupielet
• Näkymätön laastari hiertymille ja  

haavaumille
• Intiimi- ja vaippa-alueille suojaksi

SV-korvattava 200g tuubissa 
Decem Pharma Oy APTEEKISTA

Vaihda huonot bakteerit hyviin.

S. salivarius K12 maitohappobakteerit 
tasapainottavat suun mikrobiston
• 1 purutabletti hampaiden pesun jälkeen iltaisin
•  Lisää syljen eritystä - ehkäisee hiivaa
•  Valmistettu Suomessa 
•  Apteekeista tai www.gutguide.com

Patentoitu 
S. salivarius K12 
maitohappobakteeri

 Helposti lähestyttävä  
apteekki ja henkilökunta  

Kangaslammen lähellä
Autolla tai bussilla OVEN ETEEN  
ja Apteekin kautta S-MARKETIIN.  

Palvelemme hyvin ja hyväntuulisesti.

Meiltä reseptilääkkeet, reseptien uusinnat,  
koneellinen annosjakelu ja laajasti  

itsehoitotuotteita.

Lämpimästi Tervetuloa! Ni är hjärtligt välkomna!

Vuosaaressa 
UUSI Apteekki

     Mustalahdentie 4, 00960 Helsinki       010 406 7180  

www.vuoapteekki.fi

AVOINNA:  
ark. 9.30–18.30 

la 10–16



Ta kontakt med:
Eva Björkqvist, 040 516 5679, Åboland
Pia Nabb, 050 542 8175, Österbotten
Monica Bergdal, 050 344 4695, Österbotten
Jonna Skand, 046 810 5037, Nyland 
Nina Hongell-Ekholm, 050 430 6091, Nyland
Läs mera: www.folkhalsan.fi/narstaende 

Vill du ha  
kamratstöd och 
information?
Folkhälsan ordnar verksamhet 
med kamratstöd, information 
och samtal för närstående
vårdare, vårdtagare och andra 
närstående. 

Alla närståendevårdare är välkomna 
med, kommunens stöd för närstående
vård är inte ett kriterium för att delta. 

Vi erbjuder:
• rekreationsdagar i Nyland och  

Österbotten för
• närståendevårdare i olika  

livssituationer
• familjer
• föräldrar till barn med särskilda 

behov
• rekreationsdagar för närstående

vårdare och vårdtagare i Åboland  
och Österbotten

• semesterdagar för närståendevårdare 
och vårdtagare i Österbotten och 
Nyland

• grupper och kurser i Nyland,  
Åboland och Österbotten
• samtalsgrupper, bl.a. används  

metoden Lyfta tillsammans
• motionsgrupper
• anhörigcaféer
• Öppna dörrarkurser

• erfarenhetsmentorer i Österbotten
• kamratstöd individuellt eller i grupp.

Lotta Svärd Säätiö tarjoaa 

KuntOutuKsiA  
jA AvustuKsiA 

lakkautetun Lottajärjestön  

jäsenille, lotille ja pikkulotille.

LISäTIETOA  

Lotta Svärd Säätiön  

tarjoamista palveluista ja 

hakemukset www.lottasaatio.fi

TIEdUSTELUT  

sähköpostitse info@lottasaatio.fi  

tai puhelimitse 09 4770 2881

w
w

w
.lo

ttasaatio
.fi



www.lehmiranta.fi

   
   
  

 
 
  

www.kitinkannus.fi

 ter ve y sk ot i . f i

TERVEYSKODIN  kuntoutuskurssit
Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Kurssi toteutetaan kahdessa jaksossa, 
kokonaispituus 10 vrk.  1. jakso alkaen:

 kurssi 74196 19.10.2020

Omaishoitaja yhdessä  
omaishoidettavan kanssa -parikurssit

Kurssi toteutetaan kolmessa jaksossa, 
kokonaispituus 15 vrk.  1. jakso alkaen:

 Parikurssi 74255 25.5.2020

 Parikurssi 74256 28.9.2020

2020
Tarjoamme suosittuja kuntoutuskursseja henkilöille, jotka 
hoitavat omaistaan päivittäin ja on haasteita oman jaksamisen 
kanssa. Kuntoutusjaksolla tarjotaan rohkaisua, uusia elämyksiä 
ja tukea päivittäi sen elämän sujuvuuteen ja omaan terveyden-
tilaan. Vietä mukava irtiotto arjesta vertaistesi kanssa.

Parikursseilla on hoidettavasi mukana ja molemmille tarjotaan 
oma ohjelma. Hoitovastuu läheisestä on osaavalla hoitohenki-
lökunnalla ja omaishoitaja keskittyy omaan hyvinvointiinsa.  
Molemmat olette kuitenkin koko ajan saman katon alla. Kurs-
seille voivat hakea Länsi-Suomen alueella asuvat henkilöt ja 
kurssille osallistuminen on maksutonta. 

Lisätietoja vuoden 2021 kursseista sekä apua hakemuksen tekoon antaa:  
Paulina Iiskala, kuntoutuspäällikkö, puh. 0440 857 821, paulina.iiskala@terveyskoti.fi

www.terveyskoti.fi


•  Lasten lyhytaikainen hoito,  
    esim. omaishoidon vapaiden ajaksi
•  Erityislasten pienryhmäasuminen
•  Lastensuojelun sijaishuollon  
    palvelut erityislapsille
•  Aikuisten asumisen tuki
•  Asumisvalmennus
•  Muuttovalmennus
•  Perhehoito
•  Osallisuutta tukeva toiminta
•  Työllistymistä edistävä toiminta

Rinnekoti on vahva, suomalainen kehitysvamma-alan 
osaaja. Tehtävämme on olla lähimmäinen tukea  
tarvitsevalle – tarjota jokaiselle omanlainen arki ja koti. 
Kuljemme tukea tarvitsevan ja hänen läheistensä  
rinnalla. Visiomme mukaisesti ihmistä lähellä.
 
Lisätietoja palveluistamme: www.rinnekoti.fi  
Kysy lisää puh. 02063 855 00 / asiakkuussuunnittelu

IHMISTÄ LÄHELLÄ




