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TEMPUR®
tarjoaa elämäsi
parhaat unet
Ainutlaatuinen, kehon lämmön mukaan muotoutuva TEMPUR-materiaali on parantanut miljoonien ihmisten elämänlaatua parantamalla unta ja lievittämällä
niska-ja selkäsärkyjä. TEMPUR-patjoja ja -tyynyjä käytetään myös sairaaloissa
ja kotihoidossa painehaavojen ennaltaehkäisyyn. TEMPUR kehitettiin alun perin
astronauteille lieventämään painerasitusta nousun aikana. TEMPUR -patjat ja
-tyynyt valmistetaan yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja
käyttäjien kokemuksia kuunnellen. Kaikkiin TEMPUR-patjoihin on saatavissa
laadukas kosteutta läpäisemätön ja hengittävä suojalakana, jota suositellaan etenkin kotihoidossa käytettäville patjoille.

Muotoutuvuuden ansiosta TEMPUR
vähentää painehaavariskiä sekä
niska- ja selkäkipuja

Yhteistyössä:

Suomessa TEMPURia myyvät mm. Tempur
Sleep Center -myymälät, joissa nukkumisergonomian asiantuntijat auttavat oikean
patjan valinnassa. Sleep Centereitä on jo viisi
eri puolilla Suomea; Helsinki, Joensuu, Tampere, Turku ja Vantaa. Sleep Centereistä saa
koulutetuilta myyjiltä yksilöllisiä neuvoja ja
opastusta sekä pääset itse kokemaan, miten
TEMPUR-materiaali mukautuu tukemaan selkärankaa juuri oikealla tavalla. Myymälöistä
voi myös vuokrata TEMPUR-sijauspatjan,
jotta materiaalin hyvistä vaikutuksista voi
vakuuttua vielä kotona.

TEMPUR Sensation DL

TEMPUR tarjoaa 3 tunnetta
– jokaiselle löytyy sopiva patja!
TEMPUR-patjoja saa nyt kolmella erilaisella tunteella! NASAn
materiaalikeksintöä on kehitetty edelleen täyttämään jokaisen
nukkujan toiveet. Klassisen, jämäkän Original-patjan lisäksi tarjolla on nyt kaksi uutuutta, jotka antavat täydellisen TEMPURtuen, mutta tuntuvat erilaiselta.
TEMPUR Sensation DL -patjoissa yhdistyy perinteisen joustinpatjan tuttu tunne aidon TEMPUR-materiaalin ainutlaatuiseen
mukavuuteen ja täydelliseen tukeen. Kaikissa malliston patjoissa on erikoismuotoiltu kestävä pohjakerros, joka korostaa
perinteistä tuntumaa. Jämäkällä patjalla nukkujan on helpompi
vaihtaa asentoa, erikoispehmeä pintakerroksen tarjotessa parasta nukkumismukavuutta. Kaksi paksuutta, useita kokoja.
TEMPUR CLOUD -patjan salaisuus on TEMPUR ES (erittäin pehmeä) pintakerroksessa, joka antaa ennen kokemattoman,
ylellisen pehmeän nukkumismukavuuden – tinkimättä kuitenkaan perinteisen TEMPUR-patjan tukiominaisuuksista. Patjan
mikrobikasvustoa estävä design-päällinen säilyttää raikkautensa pitkään ja on irrotettavissa pesuun 40 asteisessa vedessä.
Kolme paksuutta, useita kokoja.

TEMPUR Cloud

Myynti: Fysikaaliset
hoitolaitokset,
Stockmann, Sokos,
Image Wear
-myymälät, Isku,
Vepsäläinen, Respecta,
Life-myymälät ja
muut valtuutetut
jälleenmyyjät.
Löydät lähimmän
TEMPURjälleenmyyjäsi
osoitteesta
www.tempur.fi
Valikoimat ja
tarjoukset vaihtelevat
myymälöittäin.

TEMPURin tutkitut terveyshyödyt toteutuvat vain aidossa TEMPURissa, ei halpajäljitelmissä, ja siksi esim. Uniliitto
suosittelee vain aitoa Tempuria. Tilaa ilmainen infoposti: www.tempur.fi, sis materiaalinäytteen, arvo 12€.

LUKIJALLE
Tiedä, taida, selviydyt -PALVELUOPAS 2012–2013 on suunnattu omaishoitajille sekä
omaishoitajien parissa työskenteleville ammattilaisille. Oppaaseen kootut tiedot löytyvät
myös Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:n kotisivuilta osoitteesta: www.omaishoitajat.fi.
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa omaishoitajaa selvittämään, mikä tai millainen
palvelu tai tuki olisi tarpeen omaishoitotilanteessa. Luettelo ei ole kaikenkattava ja joidenkin hakusanojen alle mahtuu useita erilaisia mahdollisuuksia.
Kotiin saatavat tarvittavat palvelut, hoitotarvikkeet, apuvälineet tai kodin muutostyöt helpottavat arjen sujumista ja suovat ehkä hetken omaa aikaa tai lepoa. Taloudelliset tuet
turvaavat toimeentuloa ja peittävät sairaudesta tai vammasta johtuvia kustannuksia. Ihminen tarvitsee myös henkistä tukea hyvinvointinsa tueksi. Omaishoitaja saa tärkeää tukea samassa elämäntilanteessa olevilta, vertaisilta. Omaishoitajien paikallisyhdistykset,
ryhmät, lomat ja kuntoutuskurssit ovat yksi väylä tavata toisia omaishoitajia ja jakaa kokemuksia.
Taloudellisia tukia ja palveluja täytyy aina erikseen hakea – niitä ei saa automaattisesti. Hakeminen saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta, jos edessä on joukko uusia käsitteitä ja lomakkeita. Hallintolain mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkaalleen neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin. Neuvonta
on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, tulee asiakas opastaa oikeaan osoitteeseen.
Oppaaseen on koottu aakkosellinen luettelo erilaisista yhteiskunnan tarjoamista tuki- ja
palvelumuodoista. Jos palvelusta vastaa vain yksi viranomainen, se on mainittu otsikossa. Joitakin kotisivuosoitteita on mainittu palvelun kohdalla. Oppaasta löytyy myös 10
teesiä omaishoidosta.
Toivomme hyvää palvelua Sinulle!
Tekijät
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1 OMAISHOITO
Kuka on omaishoitaja?

Kenelle ja milloin tukea myönnetään?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään. Omaishoitotilanne
voi syntyä vähitellen ja kasvaa esim. läheisen ikääntymisen mukanaan tuomien sairauksien vuoksi. Joskus omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai
vammautumisen seurauksena esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi. Monet omaishoitajat käyvät myös samanaikaisesti ansiotyössä.
On tärkeää, että hoitava henkilö tunnistaa ajoissa olevansa omaishoitaja tai
että omaishoitajuus on pian ajankohtaista. Omaishoitajan tehtävään tarvitaan
tietoa ja tukea. Kaikesta ei tarvitse selviytyä yksin.

Raja läheisten toisilleen antaman avun ja
virallisen, kunnan tukeman omaishoitajuuden välillä on liukuva. Hoivan ja avun
tarpeen lisääntyessä ja hoidon sitovuuden ja vaativuuden kasvaessa siirrytään
tavanomaisesta auttamisesta omaishoitajuuteen. Omaishoidon tukea voidaan
myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen
hoidontarpeen perusteella silloin, kun
omaisen antama hoito on hoidettavan
edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa.
Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen (= ehdoton) oikeus. Omaishoidon
tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus voivat vaihdella kunnasta toiseen. Suomessa on yli 300 000
omaishoitajaa. Omaishoidon tukea myönnetään n. 40.000 hoidettavan hoitoon.

1.1 OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle
annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta,
vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukijärjestelmää ollaan uudistamassa. Muutoksia saattaa
tulla tämän oppaan voimassaoloaikana.
Mahdollisista muutoksista kerrotaan Lähellä - lehdessä, oman kotikuntasi tiedotteissa ja tiedotusvälineissä.

Mistä ja miten tukea haetaan?
Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta. Omaishoidon
tuki on hoidettavalle myönnettävä sosiaalipalvelu. Tarkempaa tietoa hakumenettelystä saa oman kunnan sosiaalitoimistosta. Käytännössä omaishoidon tukiasioita
hoitaa yleensä kotipalveluohjaaja ja vanhus- tai vammaistyön sosiaalityöntekijä.
Kun hakemus on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin
hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi.

PALVELUOPAS 2012-2013
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Omaishoitosopimus
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välille sopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa
kuntaan eikä hoidettavaan, vaan kyseessä on toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Vain
erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Tarvittaessa sopimusta on tarkistettava.
Omaishoitosopimuksen tulee sisältää
tiedot ainakin:
1. hoitopalkkion määrästä ja
maksutavasta
2. omaishoitajan oikeudesta vapaapäiviin
3. vapaan järjestämisestä
4. määräaikaisen sopimuksen kestosta
sekä
5. hoitopalkkion maksamisesta hoidon
keskeytyessä hoitajasta johtuvasta
syystä tai hoidettavasta johtuvasta
muusta kuin terveydellisestä syystä.
Omaishoidon tukisopimukseen kuuluu
aina hoito- ja palvelusuunnitelma, johon
kirjataan omaishoitajan antaman hoidon
määrä ja sisältö, hoidettavan ja hoitajan
tarvitsemat palvelut sekä selvitys hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana.
Hoitopalkkio
Hoitopalkkio porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion suuruus
on 1.1.2012 lukien vähintään 364,35 euroa kuukaudessa ja hoidollisesti raskaa-
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seen siirtymävaiheeseen on mahdollista
hakea omaishoidon tukea, joka on vähintään 728,69 euroa kuukaudessa. Tällainen siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoito tai hoidettavan toipuminen
vakavasta leikkauksesta. Perheen tulot
ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa.
Eläketurva
Omaishoitajan eläketurvasta säädetään
kunnallisessa eläkelaissa. Omaishoidon
hoitopalkkio kartuttaa eläkettä, jos palkkio on maksettu ennen 68 vuoden täyttämistä. Tämä koskee vuonna 1940 ja
sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. Tarkempia tietoja ennen vuotta 1940 syntyneiden eläkkeistä sekä muista omaishoitajan eläkettä koskevista kysymyksistä
saa Kevan (Kuntien eläkevakuutus) neuvonnasta, puh. 020 614 2837.
Omaishoitajan vapaapäivät
Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on lakisääteinen
oikeus pitää vapaata vähintään kolme
vuorokautta sellaista kalenterikuukautta
kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitotyöhön ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan
ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta,
että hoidettava viettää vähäisen osan
vuorokaudesta (n. 7 h/vrk) kotinsa ulkopuolella käyttäen sosiaali- tai terveyspalveluja, esimerkiksi päiväsairaalaa tai
saaden kuntoutusta tai opetusta. Vapaapäiviä voi koota pidemmäksi ajanjaksoksi, ”ketjuttaa” esimerkiksi viikoksi tai
kahdeksi kerrallaan. Kunta voi lisäksi jär-

jestää sopimuksen tehneelle omaishoitajalle vähimmäismäärää enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia
virkistysvapaita.

apuvälineet, päivä- ja lyhytaikaishoito ja
muut terveydenhuollon palvelut.

Kunnan on huolehdittava hoidettavan
hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan
aikana. Vapaan järjestäminen on mahdollista mm. lyhytaikaisena hoitona vanhain- tai hoivakodissa, terveyskeskusten
tai sairaaloiden vuodeosastoilla tai kotipalvelun avulla. Kunnat voivat tehdä toimeksiantosopimuksen tehtävään soveltuvan henkilön kanssa tai hankkia hoitoa
myös ostopalveluna yksityisiltä palvelujentuottajilta tai myöntämällä omaishoitajalle palveluseteleitä.

Kunnan on nimettävä omaishoitajalle yhteyshenkilö ja annettava ohjausta ja neuvontaa. Hoito - ja palvelusuunnitelmaan
voidaan kirjata myös omaishoitajan tarvitsema kuntoutus sekä eri järjestöjen
tuottamia palvelu- ja tukimuotoja kuten
vertaistukea, lomia, virkistystä, koulutusta ja sopeutumisvalmennusta.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan
aikana järjestettävästä hoidosta voidaan
periä enintään 10,60 euron hoitomaksu/vrk (v. 2012). Tämä alennettu palvelumaksu koskee myös palvelusetelillä
annettavia palveluja. Vapaapäivien ajalta on oikeus omaishoidon hoitopalkkioon. Myös tuen ulkopuolella toimivat
omaishoitajat tarvitsevat lepoa, virkistystä ja vapaapäiviä. Vaikka kunnalla ei ole
järjestämisvelvollisuutta, omaishoitajan
kannattaa keskustella kunnan kanssa tilanteestaan ja hakea palveluita.
Hoidettavalle annettavat palvelut
Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle annettavia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kirjataan palvelusuunnitelmaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
kodinhoitoapu ja siihen liittyvät tukipalvelut (esimerkiksi ateria-, kylvetys- ja kuljetuspalvelu), henkilökohtainen avustaja,

Omaishoitajalle annettava tuki

Palveluista perittävät maksut
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä maksuja siten kuin
asiakasmaksuista on säädetty. Omaishoidon tukeen liittyvistä palveluista voidaan periä tulotasoon perustuvia palvelumaksuja (esim. kotipalveluista ja
kotisairaanhoidosta). Kunta voi kuitenkin alentaa tai jättää asiakasmaksut perimättä. Omaishoitajalla on mahdollisuus
neuvotella hoito- ja palvelusuunnitelmaa
tehdessään myös palvelumaksujen perimisestä. Palveluja varten kunta voi antaa myös palveluseteleitä.
Tapaturmavakuutus
Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehnyt kunta on velvollinen ottamaan hoitajalle tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun ns. vapaaehtoisen
tapaturmavakuutuksen. Vakuutusturva
käsittää kaikki omaishoitotilanteessa tai
siihen liittyvällä matkalla sattuneet tapaturmat. Tapaturman sattuessa tulee heti
pyytää lääkärinlausunto (E-lausunto) ja
ilmoittaa asiasta kuntaan, joka toimittaa
PALVELUOPAS 2012-2013
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vahinkoilmoituslomakkeen
jalle.

omaishoita-

Omaishoidon tuen päättyminen ja
keskeytyminen
Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Omaishoitajan irtisanomisaika on
yksi kuukausi. Sopimus päättyy kuitenkin heti, jos hoito ei enää vastaa hoidet-

tavan etua tai vaarantaa hoidettavan tai
omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. Hoitajan huonokuntoisuus voi olla
peruste sopimuksen purkamiselle. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan
muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi.
Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua.

Kun omat voimat ei riitä!

"

Leikkaa taLteen!

TH Imatran TurvaHoiva Oy
u kotipalvelut
u palvelutalo
u sairaanhoitopalvelut u lääkehuolto
u siivouspalvelu
u jalkahoito
u 050 350 1525 ja 050 372 3480
www.imatranturvahoiva.fi

TurvaTuote Saitseff Oy

M
koti uista
väh talousenn
ys

u yksinasuvien ja vanhusten
turvapuhelimet/apulaitteet
u turvapuhelinkeskus 24 h
u vuokraus ja huolto 0400 924 273
www.turvatuotesaitseff.fi
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Tena-tuotteet
helposti ja edullisesti
Tena kaupasta
• suojia virtsankarkailuun naisille ja miehille
• ihonhoito- ja hygieniatuotteita
• haavanhoitotuotteita
• lonkkasuojahousuja ja erikoisalushousuja.
Tilaamasi tuotteet toimitetaan viikon sisällä kotiovelle tai lähimpään postiin.
Tilaa neTisTä:
www.tenakauppa.fi

Tilaa puhelimiTse:
(02) 437 9660
ma-pe klo 8-16

Tilaa sähköposTilla:
tenakauppa@sca.com

Tilaa TENA Kaupan ilmainen tuotekuvasto
asiakaspalvelustamme
- Elämänlaatua kotiinkuljetettuna -

1.2 KYMMENEN TEESIÄ OMAISHOIDOSTA
1. Omaishoidolle on annettava sille
kuuluva arvo
Yhteiskunnan on estettävä omaishoitajien syrjäytyminen.
- On tunnustettava, että Suomi ei
selviydy ilman omaishoitoa.
- Omaishoito ei saa olla pelkästään
laitoshoidon vaihtoehto.
- Omaishoitajia on kohdeltava
tasa-arvoisesti.
2. Omaishoitotilanteet on tunnistettava
Viranomaisten on oltava herkkiä havaitsemaan omaishoidon rajat ja mahdollisuudet.
- Heti kun hoitosuhde on syntynyt,
viranomaisten on tarjottava
omaishoitoa tukevia palveluja.
- Kaikkia omaishoitosuhteita varten on
tehtävä yksilöllinen hoito- ja
palvelusuunnitelma.
- Kun omaishoito käy hoitajalle
ylivoimaiseksi, on hoidettavalle
järjestettävä hoitopaikka.
3. Jokaiseen omaishoitosuhteeseen
on kohdistettava oikeanlaista tukea
Tuen ja palvelujen määrää on kasvatettava hoidon sitovuuden ja vaativuuden
mukaan.
- Työssäkäyvien omaishoitajien hoitoa
tarvitseville läheisille on tarjottava
riittävästi päivähoidon vaihtoehtoja.
- Erityistä hoivaa ja huolenpitoa
tarvitsevan lapsen vanhempia on
kohdeltava omaishoitajina.
- Iäkkäiden puolisoiden erityistarpeet
on otettava huomioon.
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4. Omaishoito on osa kotihoidon
kokonaisuutta
Hoito- ja palvelusuunnitelmaa on säännöllisin välein tarkistettava.
- Omaishoidon onnistumiseksi on
annettava riittävästi apuvälineitä ja
hoitotarvikkeita.
- Kotiin on järjestettävä kotihoitoa
tukevia palveluja.
- Kuntien on varauduttava lyhyt- ja
pitkäaikaishoidon antamiseen
hoidettavalle.
5. Omaishoitajille on tarjottava tietoa,
koulutusta ja ohjausta
Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen tulee
toimia yhteistyössä omaishoitajien tukemiseksi.
- Perheitä on tuettava tunnistamaan,
milloin normaali perhesuhde muuttuu
omaishoitosuhteeksi.
- Omaishoitajille on tarjottava helposti
saatavaa, selkeää tietoa oikeuksista
ja palveluista.
- Koulutuksen ja ohjauksen pitää olla
yksilöllistä ja kuhunkin omaishoidon
vaiheeseen soveltuvaa.

6. Omaishoitajien terveydestä ja toimintakyvystä on huolehdittava
Ammattilaisten tulee aktiivisesti seurata omaishoitosuhteessa elävien henkilöiden terveydentilaa.
- Omaishoitotilanteiden selvittämiseksi
ikääntyvien perheiden tulee saada
palveluohjausta.
- Omaishoitajille on järjestettävä
säännöllisiä terveystarkastuksia.
- Omaishoitajille on tarjottava
mahdollisuus toimintakyvyn
ylläpitämiseen ja kuntoutukseen.
7. Omaishoitajilla tulee olla oikeus
säännölliseen vapaaseen
Yksilöllisiä tilapäishoidon vaihtoehtoja
on kehitettävä.
- Omaishoitajien jaksaminen on
turvattava loman ja vapaan avulla.
- Vapaata on järjestettävä hoitajan
yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden
mukaan.
- Kotona tehtävään tilapäishoitoon
on koulutettava sijaishoitajia.

9. Hoitosuhde on ihmissuhde
On tärkeää, että sekä hoitajan että
hoidettavan arkielämää ja itsetunnon
säilymistä tuetaan.
- Hoitosuhteessa pitää olla tilaa myös
ihmissuhteelle.
- Toisistaan huolehtivia iäkkäitä
pariskuntia ei saa jättää yksin.
- Vammaisten lasten vanhemmilla on
oikeus vanhemmuuteen ja aikuiseen
parisuhteeseen.
10. Omaishoitajalla on oikeus omaan
elämään
Omaishoito on elämäntapa, haaste ja
mahdollisuus. On muistettava, että hyvä
omaishoito ei saa olla itsestäänselvyys
eikä se edellytä uhrautumista.
- Hoitaminen ei saa olla omaishoitajan
ainoa elämänsisältö.
- Riippuvuussuhteen sitovuutta on
lievennettävä tukemalla hoitajan
jaksamista.
- Omaishoitajalla on oikeus lepoon,
iloon ja hyvään oloon

8. Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus vertaistukeen
Viranomaisten on kannustettava
omaishoitajia osallistumaan paikkakunnalla toimiviin vertaisryhmiin.
- Omaishoitajat tarvitsevat toisiaan,
vaikka heidän hoitosuhteensa ovat
erilaisia.
- Omaishoitajan yksilöllisyyttä ja omaa
elämänkatsomusta on kunnioitettava.
- Omaishoitajien ”hiljainen tieto” on
otettava täydesti käyttöön myös
suunnittelussa.

PALVELUOPAS 2012-2013
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PALVELUILLA PAREMMAKSI

2.1 HYVÄ TIETÄÄ

2.2 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

vamman tai sairauden vuoksi tarpeen
opiskelusta selviytymiseksi.
Sosiaalitoimistosta voi hakea tukea liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona ja vapaaaikana tarvittavien välineiden, koneiden
ja laitteiden hankintaa varten. Vammaispalvelulain mukaan kustannuksista voidaan korvata puolet. Lisätietoja saa mm.
terveyskeskuksesta, sosiaalityöntekijöiltä ja kuntoutusohjaajilta.

Apteekit

Asiakasmaksut

Resepti- ja itsehoitolääkkeiden lisäksi apteekeista saa mm. lääkkeiden annostelupalvelua sekä henkilökohtaista ohjausta
lääkkeiden käytöstä. Apteekkiin voi toimittaa vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet ja siellä järjestään mm. verenpaine- ja verensokerimittauksia.

Katso kohta Pitkäaikaishoito ja Palvelumaksut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä edellytetään usein hoitoa, kuntoutusta ja/tai palveluja koskevan suunnitelman laatimista palveluja tarvitseville
asiakkaille ja perheille. Palvelun tarvitsijalla on oikeus osallistua näiden suunnitelmien tekemiseen.

Apuvälineet
Apuvälineiden tarkoituksena on tukea niiden tarvitsijaa selviytymään mahdollisimman hyvin päivittäisistä toiminnoista ja
askareista. Pääsääntöisesti apuvälineet
myönnetään maksutta tai lainaksi lääkinnällisenä kuntoutuksena terveyskeskuksen kautta. Vaativat ja kalliit apuvälineet
kuten sähköpyörätuolit, kuuluvat erikoissairaanhoidon vastuualueeseen. Peruskoulua käyville vammaisille lapsille saa
apuvälineitä koulun kautta. Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena vaativat erityistason apuvälineet, jotka ovat
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Asiamiehet
Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä
on nimetty POTILASASIAMIES, jonka
tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista sekä edistää ja valvoa näiden oikeuksien toteutumista. 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 yhteystiedot saa kunnasta.

Asumispalvelut

Ateriat

Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä sellaiselle henkilölle,
joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai
tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluihin kuuluvat mm.
veteraanien, vanhusten, vammaisten ja
mielenterveyskuntoutujien asunnot. Asumispalvelut voidaan järjestää tuki- tai palveluasunnoissa tai perhekodeissa. Tarkempaa tietoa saa sosiaalitoimistosta,
katso myös kohta Palveluasuminen.

Kotiateriapalvelun piiriin pääsemisestä ja
hinnoista saa lisätietoa sosiaalitoimistosta ja kotipalvelusta/kotihoidosta. Palvelutaloissa ja kortteliklubeissa on tarjolla
edullisia aterioita.
Monet kauppaketjut kuljettavat ruokaostokset kotiin pientä palvelumaksua
vastaan.

Asumistuki
Pienituloiset henkilöt voivat hakea asumistukea Kelasta. Asumistukea voi saada
sekä vuokra- että omistusasuntoon. Erikseen maksetaan asumislisää perheettömille opiskelijoille ja eläkkeensaajan asumistukea siihen oikeutetuille. Tarkempaa
tietoa saa Kelan paikallistoimistoista.
Asunnon muutostyöt
Asunnon muutostöillä tarkoitetaan korjaus- ja rakennustöitä, jotka helpottavat vaikeavammaisen henkilön päivittäistä selviytymistä asunnossaan. Tällaisia ovat
esimerkiksi ovien leventäminen, luiskien
rakentaminen, kylpyhuoneen ja wc:n laajennus, kynnysten poistaminen ja välineiden asentaminen. Hakemus on jätettävä
sosiaalitoimistoon ennen korjaustöiden
aloittamista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan fysio- tai toimintaterapeutin lausunto muutostöiden tarpeesta ja sisällöstä
sekä rakennusliikkeen tai kunnan rakennusmestarin laatima kustannusarvio. Katso myös kohta Korjausavustus.

Autoveronpalautus ja auton
hankintatuki
Vammainen henkilö voi saada autoveronpalautusta omaan käyttöönsä hankitusta autosta. Vero voidaan palauttaa osittain tai kokonaan. Autoveronpalautusta
voi hakea jo ennakkoon tai 6kk:n kuluessa auton hankkimisesta.
Myös omainen voi toimia auton kuljettajana, jos vammainen henkilö ei itse siihen kykene. Tällaisessa tapauksessa
haetaan ns. harkintaperusteista veronhuojennusta. Verohuojennuksen perusteena oleva ”muu erityinen syy” voi myös
olla perheen pienet tulot. Tarkempia tietoja: Tullin autoveroneuvonta, puh. 020
690 600 tai www.tulli.fi.
Vammaispalvelulain mukaan sosiaalivirasto voi lisäksi myöntää taloudellista
tukea auton hankintaan. Välttämättömät
auton muutostyöt korvataan kokonaan.
Avustajat, tukihenkilöt
Avustajatoiminta tarkoittaa lähinnä saattajapalvelua virkistys- ja harrastustoimintaan kuten ulkoiluun, elokuviin, teatteriin, retkille osallistumisen mahdollistavaa
apua. Avustajapalveluita kannattaa tiedustella kotipalvelusta, kotisairaanhoiPALVELUOPAS 2012-2013
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dosta, seurakunnan diakoniatyöntekijältä
tai paikkakunnalla toimivista järjestöistä.
Erityistä tukea sosiaalisissa suhteissa,
harrastustoimintaan osallistumisessa tai
muussa vapaa-ajan vietossa tarvitsevalle
kouluikäiselle lapselle ja nuorelle voidaan
sosiaalitoimiston kautta järjestää vapaaehtoinen tukihenkilö. Kuljetuspalveluihin
oikeutetuilla vaikeavammaisilla henkilöillä
on oikeus niihin liittyviin saattajapalveluihin,
katso myös kohta Henkilökohtainen apu.
Edunvalvoja / Maistraatti
Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä
edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan oikeuksiaan tai hoitamaan
asioitaan. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Edunvalvojan on myös
huolehdittava siitä, että valvottava saa
sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen ja että valvottava saa varoistaan
riittävästi rahaa omaan henkilökohtaiseen
käyttöönsä. Edunvalvojaksi voidaan perheen toiveiden mukaan määrätä esimerkiksi lähiomainen, luotettu ystävä tai virallinen virkamies-edunvalvoja.
Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutuksella voi jo etukäteen huolehtia siitä, että joku toinen hoitaa
taloudellisia ja muita asioita tulevaisuudessa, jos itse ei niitä enää pysty hoitamaan esim. sairauden vuoksi. Maistraatin
tulee vahvistaa edunvalvontavaltuutus ja
valvoa valtuutetun toimintaa, www.maistraatti.fi. Katso myös kohta Hoitotahto.
Eläkettä saavan hoitotuki
Katso kohta Vammaisetuudet.

16

PALVELUOPAS 2012-2013

Eläkkeet
Eläkkeistä saa tietoa mm. Kelan oppaista ja paikallistoimistoista sekä työeläkelaitoksista. Yleistä eläketietoa saa myös
Eläketurvakeskuksen neuvonnasta, puh.
010 751 4201 tai www.etk.fi.
Omaishoidon tuen ja eri eläkkeiden yhteensovittamiseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi
Kuntien eläkevakuutuksen eläkeneuvontaan, puh. 020 614 2837 tai omaan eläkelaitokseen.
Erityishoitoraha
Kela voi maksaa ansionmenetyksen korvauksena erityishoitorahaa lapsen vanhemmalle tai huoltajalle (myös puolison
lapsista sekä kasvatti- ja ottolapsista), jos
hän osallistuu alle 16-vuotiaan, sairaan
tai vammaisen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa tai poliklinikalla,
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla tai em. hoitoon liittyvässä kotihoidossa ja lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.
Alle 7-vuotiaan lapsen sairauden ei tarvitse olla vaikea. Kotihoidossa edellytetään
aina vaikeaa sairautta, samoin 7–15-vuotiaan lapsen kohdalla.
Erityinen tuki lasten päivähoidossa
Erityisen tuen tarpeen aiheuttajana voi
olla esimerkiksi sairaus tai vammaisuus.
Arvioinnin tueksi hankitaan yleensä lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto.
Tukitoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi pienryhmätoiminta, perustaitojen harjaannuttaminen, lapsen itsetunnon vahvistaminen ja lapsen oman toiminnan
ohjaus. Lapselle voidaan myös järjestää

avustaja tai erityisryhmä. Monissa kunnissa toimii lisäksi vammaisten lasten erityisryhmiä ja -päiväkoteja.
Henkilökohtainen apu
Henkilölle, joka tarvitsee runsaasti apua
jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa, voidaan korvata vammaispalvelulain
perusteella avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Vammaispalvelulaki takaa vaikeavammaiselle henkilölle
oikeuden henkilökohtaiseen apuun. Vammainen itse toimii avustajan työnantajana, mutta kunta maksaa palkan ja muut
henkilökulut. Samassa taloudessa asuva
henkilö voi toimia henkilökohtaisena avustajana ja myös omainen voi toimia avustajana vain perustelluista syistä. Omaishoidon tukea voidaan myöntää myös
henkilölle, jolla on esimerkiksi omaishoitajan ansiotyön aikana oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtaista apua
voidaan myöntää myös tuntiperusteisesti esim. hoidettavan harrastustoiminnoissa avustamiseksi. Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta.
Henkinen tuki omaishoidossa
Jaksaakseen
jatkaa
tehtävässään
omaishoitajan on huolehdittava itsestään – omien voimavarojensa riittävyydestä. Henkisen väsymyksen kanssa ei
saa jäädä yksin. Omaishoitajan kannattaa puhua tilanteestaan ammattihenkilön; terveydenhoitajan, sosiaalityöntekijän, kotipalveluohjaajan tai omalääkärin,
kanssa. Eräs hyväksi havaittu jaksamisen tukemisen keino on omaishoitajien
ryhmätoiminta, katso kohta Oma-apuryhmät/vertaistuki.

Valtakunnallisia auttavia puhelimia
ovat mm. seuraavat:
- Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin: 010 195 202
- Vertaislinja muistisairaiden omaisille:
0800 96000
- Kirkon palveleva puhelin on suomenkielisille: 01019-0071 ja ruotsinkielisille:
01019-0072
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten
ja nuorten puhelin: 116 111
- Vanhempien puhelin: 0600 12277
(maksullinen)
- Omaishoitajat ja Läheiset -liiton neuvonta
ma–to klo 9–15 020 7806 599.
Hoitotahto
Hoitotahdossaan ihminen ilmaisee tahtonsa sellaisen tilanteen varalta, jossa
hän ei enää itse kykene päätöksentekoon. Tahdonilmaisut koskevat usein elämän loppuvaiheen hoitopäätöksiä, kuten
hoidon jatkamista ja hoidon lopettamista,
mutta ne voivat koskea myös hoitopaikan
valintaa, hoivan arkea ja muita potilaan
elämänkatsomuksen kannalta tärkeitä
seikkoja. Tällaisen hoitotahdon voi antaa
lähiomaisilleen tai terveydenhuollon työntekijälle sairauskertomuksiin liitettäväksi. Lomakemalleja hoitotahdon ilmaisemiseksi voi tulostaa mm. osoitteista www.
hus.fi tai www.muistiliitto.fi. tai www.terveyskirjasto.fi.
Hoitotarvikkeet
Terveyskeskus antaa tiettyjen pitkäaikaisten sairauksien hoidossa ja seurannassa tarvittavia hoitovälineitä ja –tarvikkeita,
esimerkiksi katetrit, avanne- ja virtsapussit, vaipat ja sokeritautia sairastavien päiPALVELUOPAS 2012-2013
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vittäiset hoitotarvikkeet kotikäyttöön. Hoitotarvikkeiden tarpeen arvioi aina hoitava
lääkäri. Tarvikkeet ja välineet luovutetaan
maksutta eikä niistä tule periä omavastuuosuuksia, toimituskuluja eikä muitakaan maksuja. Kuntaliiton ja sosiaali- ja
terveysministeriön suosituksen mukaan
hoitotarvikkeita tulisi saada maksutta, jos
hoidon tarve jatkuu yli 3 kuukautta. Lisätietoa terveyskeskuksesta tai www.kuivaksi.fi.
Hoitotuet

kerrallaan.
Lisäksi työntekijällä on oikeus olla lyhytaikaisesti poissa työstä, jos hänen
välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn
vuoksi.
Työn ja omaishoidon yhteensovittamiseksi työsopimuslakiin on tehty muutos,
joka mahdollistaa omaishoitajalle mahdollisuuden jäädä hoitamaan omaistaan
myös pitemmäksi aikaa.

Katso kohta Vammaisetuudet.

Kirjastot

Hoitovapaa

Monet kirjastot järjestävät asiakkaalle
maksutonta kirjaston kotipalvelua yksityishenkilöille, jotka eivät ikänsä tai terveydentilansa vuoksi jaksa tai pysty tulemaan tavalliseen kirjastoon. Celia-kirjasto
on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja
välittää kirjallisuutta saavutettavassa
muodossa - esim. äänikirjoina, pistekirjoina ja elektronisina kirjoina. Celian kirjoja
voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman
vuoksi vaikeaa Lisätietoa Celiasta suomeksi (09) 2295 2200, palvelut(at)celia.
fi ja ruotsiksi (09) 2295 2230, tjanster(at)
celia.fi

Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.
Osittaista hoitovapaata voi käyttää työajan lyhentämiseen enintään 6 tuntiin päivässä tai keskimäärin 30 tuntiin viikossa.
Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen kestää lapsen toisen kouluvuoden loppuun.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen vanhemmilla on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen kolmannen lukuvuoden loppuun.
Vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan
lapsen työssäkäyvillä vanhemmilla on oikeus käyttää osittaista hoitovapaata siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta,
jos lapsi vaatii erityistä huoltoa ja hoitoa.
Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti on
työntekijällä oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoitamiseksi tai hoidon
järjestämiseksi enintään neljä työpäivää
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Korjausavustus
Korjausavustuksia voidaan myöntää
asunnon kunnostamiseen, silloin kun ruokakunnassa on vähintään yksi vammainen tai yli 65-vuotias henkilö. Avustuksia
on myönnetty esimerkiksi vanhojen asuntojen kylpyhuone- ja keittiöremontteihin,
omakotitalojen kattoihin, lämmitykseen ja
jopa maalaustöihin. Kustannuksista voi-

daan korvata 40 %.
Valtion rahoittaman korjausavustuksen saamiseen vaikuttavat hakijaruokakunnan tulot ja varallisuus. Jos hoitoa tarvitseva henkilö ei ole oikeutettu
vammaispalvelulain mukaisiin asunnon
muutostöihin tai jos korjaustarve ei kuulu muutostöiden piiriin, kannattaa tiedustella korjausavustuksia kunnan asuntotoimistosta.
Kotihoito
Monissa kunnissa kotisairaanhoito ja kotipalvelu on yhdistetty kotihoidoksi.
Kotipalvelu
Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas
tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen
arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotipalvelu voi olla tilapäistä tai jatkuvampaa.
Kotipalvelun tukipalveluina voidaan
järjestää esimerkiksi ateria-, kylvetys-,
pyykki- ja siivouspalveluja sekä asiointiapua, päivätoimintaa tai turvapuhelinpalveluja. Kotipalvelulla on useilla paikkakunnilla myös ilta- ja yöpartiot, jotka
käyvät huonokuntoisten asiakkaiden luona. Kotipalvelua voi myös saada omaisen tarvitessa virkistystä ja lomaa.
Kotipalvelua haetaan sosiaalitoimistosta. Kotipalvelusta peritään asiakkaan
maksukyvyn mukainen maksu.
Kotisairaala
Joillakin paikkakunnilla toimii myös kotisairaala. Sen tarkoituksena on mahdollistaa

potilaan hoito hänen niin halutessaan kotona. Kotisairaalan toiminnasta saa tietoa
terveyskeskuksesta tai keskussairaalasta.
Kotisairaanhoito
Kotihoidon tarkoituksena on mahdollistaa
asiakkaan kotona asuminen sairaudesta
huolimatta huolehtimalla tarvittavista terveyden- ja sairaanhoidon palveluista. Kotisairaanhoito kuluu terveyskeskuksen
järjestämiin palveluihin, joissa esimerkiksi terveydenhoitaja tai lähihoitaja hoitaa
asiakasta kotona hoitosuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa kotisairaanhoidon
lääkärit tekevät myös kotikäyntejä. Kotisairaanhoidosta peritään asiakkaan maksukyvyn mukainen maksu.
Kotitalousvähennys
Katso kohta Vähennykset verotuksessa.
Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelut tarkoittavat mahdollisuutta käyttää erityskuljetusta, taksia tai
invataksia alennetulla hinnalla, joka vastaa julkisen liikenteen taksoja. Tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää
julkisia joukkoliikennevälineitä.
Kunta voi myöntää kuljetuspalveluja
joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella. Vaikeavammaisilla henkilöillä on vammaispalvelulain mukaan
oikeus vähintään 18 yhdensuuntaiseen
matkaan kuukaudessa. Vammaispalvelumatkat on tarkoitettu asioimiseen ja virkistykseen eikä niitä voi käyttää matkustettaessa terveydenhuollon yksiköihin tai
kuntoutukseen (korvausta Kelasta). Kuljetustukea voi saada joko yksilöllisesti tai
PALVELUOPAS 2012-2013
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ryhmäkuljetuksina (esimerkiksi palvelukeskukseen). Kuljetuspalveluja haetaan
sosiaalitoimistosta.

Lapsen hoitotuki

Kuntoutus

Lomatoiminta

Kuntoutustarpeen arvioi ja kuntoutussuunnitelman laatii hoitava lääkäri terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Lääkinnällisenä
kuntoutuksena voidaan myöntää esimerkiksi erilaisia terapioita (avokuntoutus),
apuvälineitä, laitoskuntoutusjaksoja tai sopeutumisvalmennusta.
Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat
esimerkiksi perus-, jatko- ja ammattikoulutus, kuntoutustutkimus, työkokeilu ja
työhön valmennus.
Kuntoutusta rahoittavat terveydenhuolto,
sairaalat ja terveyskeskukset, Kela sekä
vakuutusyhtiöt (liikennevahingot, työtapaturmat ja ammattitaudit). Terveydenhuollon ja Kelan työnjako riippuu sairauden
tai vamman vaikeusasteesta ja kestosta
sekä kuntoutujan iästä.
Tarkempia tietoja saa terveydenhuollon
työntekijöiltä sekä Kelan paikallistoimistoista.
Hoitotyötä tekevän omaisen on syytä
oman jaksamisensa takia huolehtia myös
omasta kuntoutuksestaan. Kela rahoittaa omaishoitajien kuntoutuskursseja, joita haetaan Kelan paikallistoimistoista (lomake KU 102). Hakemuksessa on tärkeää
kuvata omaishoitotilannetta. Liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto omaishoitajasta.
Omaishoitajalle kurssit ovat maksuttomia, myös matkat korvataan omavastuuosuuden (9,25 euroa/ suunta, v.2012)
ylimenevältä osalta. Omaishoitajien kuntoutuskursseja voi tiedustella Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:stä puh. 020
7806 533 tai Kelan paikallistoimistoista.

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry järjestää sosiaalisten lomajärjestöjen kanssa
omaishoitajille suunnattuja lomia. Hakulomakkeita voi tilata Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:stä puh. 020 7806 533 tai
tulostaa www.omaishoitajat.fi. Lomat ovat
yleensä viiden vuorokauden mittaisia ja
niissä on omavastuuosuus. Osa lomista
on yhteisiä sekä hoitajalle että hoidettavalle tai lomalle voi osallistua koko perhe. Useimmilla lomajaksoilla on mukana
liiton lomaohjaaja. Yleensä tuettua lomaa
voi saada korkeintaan joka toinen vuosi.
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Katso kohta Vammaisetuudet.

Lyhytaikaishoito
Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea
asiakkaan kotona asumista. Erityisesti lyhytaikainen ja jaksottainen hoito voi
olla suureksi avuksi omaishoitotilanteessa, jossa omaishoitaja tarvitsee lepoa ja
omaa aikaa esimerkiksi kuntoutukseen tai
lomalle osallistumiseen. Lyhytaikaishoito voi kestää muutamasta vuorokaudesta yhteen kuukauteen. Lyhytaikaista hoitoa järjestetään erilaisissa laitoksissa,
hoitokodeissa tai palvelutaloissa. Lyhytaikaishoito voi olla myös jaksottaista esimerkiksi kolme viikkoa kotona ja yksi
laitoksessa. Lyhytaikaishoidosta saa lisätietoa kunnan sosiaalitoimistosta.
Lääkekorvaukset
Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä,
perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmis-

teista, jotka lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon. Esittämällä Kela-kortin alennus lasketaan suoraan ostotilanteessa.
Oikeutta erityiskorvauksiin on haettava
erikseen Kelan paikallistoimistosta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B.
Useimmat vaihtokelpoiset lääkevalmisteet kuuluvat viitehintajärjestelmän piiriin. Tällöin korvaus lasketaan enintään
lääkkeen viitehinnasta. Lääkekuluista
ostaja maksaa aina ns. omavastuuosuuden. Jos korvattujen lääkekustannusten
omavastuuosuudet ylittävät 700,92 euroa (v. 2012) saa lääkekuluista lisäkorvausta. Katon täyttymisen jälkeen asiakas
maksaa vain 1,50 euron omavastuun
lääkettä kohti. Korvauksen saa suoraan
apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta.
Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin
puolen vuoden ajan.
Lisätietoja saa apteekeista tai Kelasta.
Maksukatot
Ks. terveydenhuollon maksukatto, matkakorvaukset ja lääkekorvaukset.
Matkakorvaukset
Kela maksaa sairauden tutkimuksesta ja
hoidosta. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa
erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa
apteekkiin.
Korvausta maksetaan omavastuuosuuden (9,25 €/matkasuunta v. 2012)
ylittävältä osalta. Jos asiakkaan maksettavaksi jääneet matkakulut kalente-

rivuodessa ylittävät vuotuisen 157,25
euron omavastuuosuuden, ylittävät kustannukset korvataan kokonaan. Vuotuiseen omavastuuosuuteen lasketaan mukaan sekä matkojen omavastuuosuudet
että niitä pienemmät kertakustannukset.
Matkakustannukset voivat olla omiasi tai
saattajan tai perheenjäsenen kustannuksia. Muista hakea myös kiinteää omavastuuosuutta pienemmät matkakustannukset kuuden kuukauden kuluessa
matkan tekemisestä.
Muutoksenhaku
Henkilö, joka on tyytymätön viranomaiselta saamaansa päätökseen, voi yleensä
hakea päätökseen muutosta, ts. hänellä
on valitusoikeus. Hakijalla on oikeus saada kirjallinen päätös, joten suulliseen vastaukseen ei kannata tyytyä. Päätöksessä
on myös ilmoitettava, mihin osoitteeseen
ja minkä ajan puitteissa valituksen voi tehdä. Muutoksenhakuaika lasketaan postileiman mukaan siitä kirjekuoresta, jossa
päätös lähetettiin.
Omaishoidon tukea koskeva valitus
tehdään 14 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista sosiaali- tai perusturvalautakunnalle. Lautakunnan päätökseen
tyytymätön voi valittaa edelleen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuteen. Samaa
valitustietä käytetään, jos halutaan valittaa vammaispalvelulakia koskevista
päätöksistä.
Terveydenhuollossa ei ole selvästi kirjattua valitustietä. Jos potilas on tyytymätön terveydenhuollon päätöksiin, hänen tulee tehdä muistutus hoitoyksikön
johtavalle lääkärille. Jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, hän voi tehdä
kantelun aluehallintovirastoon.
PALVELUOPAS 2012-2013
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Kelan päätöksiä koskevat valitukset lähetetään Kelan paikallistoimistoon, jossa
voidaan tehdä mahdollinen oikaisupäätös. Jos päätöstä ei oikaista, Kela lähettää valituksen eteenpäin Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakuntaan ja ilmoittaa
siitä asiakkaalle. Jos viranomainen on toiminut virheellisesti tai lainvastaisesti, voi
asiasta kannella aluehallintovirastoon tai
eduskunnan oikeusasiamiehelle, www.oikeusasiamies.fi.
Nuoren kuntoutusraha
Kela voi maksaa 16–19-vuotiaalle nuorelle kuntoutusrahaa, jos hänen työ- ja ansiokykynsä tai mahdollisuus valita ammatti ja työ on olennaisesti heikentynyt.
Edellytyksenä kuntoutusrahan saamiselle on kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma
(KHOPS), joka on laadittu nuoren, hänen
huoltajansa ja muiden kotikunnan asiantuntijoiden yhteistyönä. Jos lääkäri ei ole
osallistunut suunnitelman tekoon, tarvitaan lisäksi lääkärinlausunto.
Oma-apuryhmä / vertaistuki
Omaishoitajien hyväksi todettu tukimuoto
on ryhmätoiminta. Samassa elämäntilanteessa olevien omaishoitajien on helppo
keskustella omasta tilanteestaan. On tärkeää huomata, ettei ole yksin, vaan että
muillakin on samanlaisia ajatuksia, tunteita, huolia ja iloja. Omaishoitajien ryhmätoimintaa on useilla paikkakunnilla
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n paikallisyhdistysten, kunnan, seurakunnan,
eri järjestöjen tai jonkin muun tahon järjestämänä.
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Palveluasuminen
Palveluasumista voi järjestää joko vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella. Kunnan on järjestettävä palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle,
joka tarvitsee vammansa tai sairautensa
vuoksi toisen henkilön apua päivittäisissä
toiminnoissa.
Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut. Palveluasuminen voidaan toteuttaa palvelutalon tai
muun vastaavan lisäksi myös vammaisen henkilön omistus-, vuokra- tai muussa vastaavassa asunnossa järjestämällä
sinne tarvittavat palvelut. Vammaispalvelulain mukaiset palveluasumiseen liittyvät palvelut ovat maksuttomia. Sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista
kunnat järjestävät yleensä vanhuksille
tarkoitetuissa erityisissä palvelutaloissa.
Palvelutalossa asuva asukas maksaa
itse vuokran sekä palvelumaksun. Asukas voi saada asumiseensa asumistukea. Palveluasumista voi tiedustella kunnan sosiaalitoimesta.
Palvelumaksut
Kunta voi periä maksuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Useimmat
maksut määritellään asiakkaan tulojen
perusteella. Useimmiten omaishoidon tukeen liittyvistä palveluista peritään palvelumaksuja (mm. vapaapäiväjärjestelyistä
ja kotihoidon palveluista). Omaishoitajalla on mahdollisuus neuvotella palveluja hoitosuunnitelmaa tehdessään myös
palvelumaksuista kunnan kanssa.

Palvelusetelit
Joissakin kunnissa on käytössä palveluseteleitä mm. siivouspalveluja ja
omaishoitajien palveluja varten. Palveluseteleiden avulla omaishoitaja ja läheinen voivat valita ja maksaa tarvitsemansa
palvelut. Seteli kattaa yleensä vain osan
kustannuksista. Palveluseteleiden arvo,
sisältö ja ostettavien palvelujen valinnanmahdollisuudet vaihtelevat kunnittain.
Perhevapaa/Poissaolo työstä
perheenjäsenen tai muun läheisen
hoitamiseksi
Työntekijällä on mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä perheenjäsenen tai
muun läheisensä hoitamiseksi. Perheenjäsenellä tarkoitetaan samassa taloudessa asuvien henkilöiden lisäksi etenevässä tai takenevassa polvessa työntekijän,
tämän avio- tai avopuolison tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän lähisukulaisia. Työstä poisjääminen edellyttää
aina sopimusta työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta vapaaseen, mutta työnantajan
on annettava selvitys, mikäli vapaan järjestäminen ei ole mahdollista. Poissaolo
perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi on palkatonta. Työntekijän on
pyydettäessä esitettävä lääketieteellinen
tai sosiaaliviranomaisten antama selvitys
poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta.
Pitkäaikaishoito
Pitkäaikaista hoitoa annetaan kunnallisissa ja yksityisissä vanhainkodeissa, asuinja hoivakodeissa sekä terveyskeskuksen

tai vanhustenhuollon palvelukeskuksen
vuodeosastolla. Pitkäaikaishoitopaikkaa
haetaan yhteistyössä lääkärin kanssa.
Laitoshoitomaksua määrättäessä kuntien tulee ottaa huomioon kotiin jäävän
perheen elatus. Ennen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämistä tulee
selvittää, onko asiakkaalla avio- tai avopuolisoa, alaikäisiä lapsia tai täysi-ikäisiä
opiskelevia lapsia, joiden elatuksesta asiakas on kokonaan tai osittain vastannut.
Maksua määrättäessä yhteistaloudessa eläneen henkilön tai alaikäisten lasten elatus tulee turvata. Selvityksessä tulee ottaa huomioon vanhempien vastuu
18 vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.
Jos pitkäaikaishoitoon lähtee perheen
suurempituloinen puoliso, hoitomaksu lasketaan puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella, jolloin maksu
on 42,5 % nettotulojen yhteismäärästä.
Jos hoidossa on perheen pienempituloinen puoliso tai yksinasuva henkilö, hoitomaksu on 85 % hänen omista tuloistaan (vuosi 2012).
Vammaisetuudet (eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16
vuotta täyttäneen vammaistuki ja ruokavaliokorvaus) otetaan huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevana tulona. Myös
kotona olevan puolison vammaisetuudet
otetaan huomioon tulona asiakasmaksulain nojalla. Lain mukaan pitkäaikaisessa
laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen
käyttöön tulee jäädä vähintään 99 euroa
kuukaudessa. Kunta voi harkintansa mukaan alentaa hoitomaksuja tai jättää ne
perimättä, jos kotiin jäävän perheen toimeentulo vaarantuisi maksujen takia.
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Potilasvakuutus
Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa terveyden- ja
sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Ilmoitus potilasvahingosta tehdään Potilasvakuutuskeskukselle, joka hoitaa korvauskäsittelyn
ja korvausten maksamisen. Lisätietoja
saa potilasasiamieheltä tai potilasvakuutuskeskuksesta: www.pvk.fi.
Pysäköimislupa ja vapautus
ajoneuvoverosta
Liikuntaesteiselle on mahdollista hakea
invalidien pysäköimislupaa, jolla auto
saadaan pysäköidä mahdollisimman lähelle asiointikohdetta tai vammaisille tarkoitetuille pysäköintipaikoille. Lupaa haetaan kotikunnan poliisiviranomaisilta ja
siihen tarvitaan lääkärinlausunto sekä
muita selvityksiä. Luvan voi saada myös
silloin, kun omainen on auton kuljettaja.
Invalidipysäköimisluvan myöntämisen jälkeen on mahdollista hakea vapautusta
ajoneuvoverosta. Lisätietoja saa Liikenteen turvallisuusvirastosta, puh. 020 618
5125 tai kotisivut: www.trafi.fi. Lisäksi uuden auton hankintaan voi saada palautuksen autoverosta.
Päihteet
Kohtuullisesta alkoholin käytöstä ei ole
terveelle ihmiselle haittaa. Jos tarvitaan
lääkitystä terveyden ylläpitämiseksi, tulee huomioida, että alkoholi ei sovi lainkaan tai sopii erittäin huonosti yhteen joidenkin lääkkeiden kanssa. Alkoholin ja
lääkkeiden yhteensopivuus tuleekin aina
tarkistaa lääkäriltä. Lisäksi on hyvä muis-
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taa, että ikäännyttäessä elimistö reagoi
alkoholiin voimakkaammin kuin aikaisemmin. Jos oma tai hoidettavan alkoholin
käyttö huolettaa, kannattaa asiasta keskustella esimerkiksi terveyskeskuslääkärin, sosiaalityöntekijän, seurakunnan diakoniatyöntekijän tai A-klinikan työntekijän
kanssa. Lisätietoja aihealueesta löytyy
osoitteesta www.tippavaara.info.
Päivätoiminta
Päiväsairaaloissa annetaan hoidettavalle
hoitoa yleensä yhdestä kolmeen päivään
viikossa. Ohjelmaan kuuluu varsinaisen
hoidon lisäksi ruokailua, peseytymispalvelua ja virkistystä. Yleensä kunta järjestää myös kuljetuksen.
Monet kunnat tai järjestöt järjestävät lisäksi päivätoimintaa vanhuksille tai nuoremmille vammaisille. Muistisairaille on
olemassa myös omia päivähoitopaikkoja. Päivätoimintoja voi tiedustella terveyskeskuksesta, sosiaalitoimistosta ja
kotihoidosta.
Rahan käyttö ja omaisuuden hoito
Pääsääntöisesti useimmat hoidettavat hoitavat raha-asiansa itse tai myöntävät esimerkiksi valtakirjalla hoitavalle
omaiselle oikeuden käyttää tilejään. Esimerkiksi läheisen sairastaessa jotakin
muistisairautta voidaan kuitenkin tarvita
edunvalvojaa. Lisätietoja kannattaa tiedustella maistraatista tai sosiaalityöntekijöiltä, katso kohta Edunvalvoja.
Seurakuntien tuki omaishoitajille
Seurakunnat ja diakoniatyö tarjoavat omaishoitajille ryhmiä, omaishoitaji-

en virkistyspäiviä, luentoja ja leirejä. Lisäksi seurakunnat tarjoavat jäsenilleen
mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti seurakuntapapin tai diakonin
kanssa. Sairaalapappien ja -lehtoreiden
palvelut on tarkoitettu sekä potilaita että
omaisia varten. Jaksamiseen voi hakea
apua myös seurakunnan perheasiainneuvottelukeskuksesta ja mielenterveystyön
parissa työskenteleviltä toimenhaltijoilta.
Tarkempia tietoja saa diakoniatyöntekijöiltä.
Sopeutumisvalmennus
Sopeutumisvalmennus auttaa vammaista
tai sairasta henkilöä itseään ja hänen läheisiään elämään sairauden tai vammaisuuden kanssa mahdollisimman täysipainoista ja hyvää elämää.
Sopeutumisvalmennus
järjestetään
pääasiassa kurssi- ja ryhmämuotoisena
mutta myös yksilöllisesti. Sopeutumisvalmennusta voi tiedustella terveyskeskuksesta, sairaalasta, kansanterveys- ja
vammaisjärjestöistä, Kelasta, sosiaalitoimistosta tai vakuutusyhtiöstä, jos henkilö
saa vammautumisensa tai sairautensa
vuoksi korvausta. Sopeutumisvalmennukseen pääsemiseksi tarvitaan lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma, jossa
suositellaan sopeutumisvalmennusta.
Sotaveteraanien ja sotainvalidien
etuuksia
Rintamaveteraanit, sotainvalidit ja heidän omaisensa sekä kaatuneiden ja kadonneiden omaiset voivat saada valtion
(Valtiokonttori) ja kuntien varoista erityisiä korvauksia, palveluja, hoitoa ja kuntoutusta.

Rintamaveteraaneilla ja sotainvalideilla sekä vaikeavammaisten sotainvalidien
aviopuolisoilla, leskillä ja sotaleskillä on
oikeus kuntoutukseen, jota järjestetään
laitos-, päivä- tai avokuntoutuksena. Rintamaveteraani tai sotainvalidi voi halutessaan antaa osan omasta kuntoutuksestaan aviopuolisolleen. Tarkempia tietoja
saa terveyskeskuksesta ja sotainvalidien
sekä aviopuolisoiden ja leskien kuntoutuksen osalta Valtiokonttorista.
Rintamasotilaseläkettä, rintamalisää ja
ylimääräistä rintamalisää hallinnoi Kela.
Kela korvaa myös hammashuollon kustannuksia rintamaveteraaneille. Veteraanilisää maksetaan henkilölle, joka saa
korotettua tai ylintä hoitotukea ja myös
rintamasotilaseläkelain mukaista ylimääräistä rintamalisää. Veteraanilisä maksetaan myös laitoshoidossa olevalle veteraanille. Veteraanilisä otetaan huomioon
ylimääräisen rintamalisän tapaan sosiaali- ja terveydenhuollon maksukyvyn
mukaista maksua määrittäessä. Kotipalvelu sekä siihen liittyvät tukipalvelut ovat
vähintään 20 %:n sotainvalidille maksuttomia. Näistä päättää henkilön kotikunta. Kunta voi tukea sotainvalidia hoitavaa
henkilöä myöntämällä tälle omaishoidon
tukea, katso luku Omaishoito. Lisätietoja veteraanien ja sotainvalidien etuuksista saa Valtiokonttorista, puh. (09) 7725
8200 tai www.valtiokonttori.fi.
Tapaturmavakuutus
Katso luku Omaishoito/tapaturmavakuutus.
Terveydenhuollon maksukatto
Kunnallisista terveyspalveluista perittäPALVELUOPAS 2012-2013
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villä asiakasmaksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto, joka on 636 euroa (v.
2012). Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat
siihen sisältyvät avopalvelut maksuttomia
käyttäjälleen kalenterivuoden loppuun.
Terveydenhuollon maksukattoon lasketaan kalenterivuoden aikana perityt maksut terveyskeskuksen avosairaanhoidon
lääkärinpalvelusta, yksilöllisestä fysioterapiasta, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yö- ja
päivähoidosta, kuntoutushoidosta sekä
lyhytaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidosta.
Omaishoitajan lakisääteiseen vapaaseen liittyvä 10,60 euron vuorokausimaksu ei kartuta maksukattoa.
Toimeentulotuki
Toimeentulotukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö tai perhe on taloudellisen tuen tarpeessa, eivätkä omat tulot ja
varat riitä kattamaan välttämättömiä menoja. Tuen tarvetta arvioitaessa otetaan
kaikkien samassa taloudessa asuvien
perheenjäsenten menot ja tulot huomioon. Toimeentulotukiasioissa auttaa sosiaalitoimi.
Tulkkipalvelut
Tulkkipalveluja on järjestettävä vaikeasti
kuulovammaiselle, kuulo- ja näkövammaiselle tai puhevammaiselle henkilölle. Lisätietoja saa lähimmästä Kelan toimistosta.
Työttömyysturva
Työttömyysturva kuuluu työikäiselle henkilölle, joka on ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Työttö-
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myysturvan saanti edellyttää, että hakija
on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä.
Omaishoito ei automaattisesti ole työttömyyspäivärahan myöntämisen este,
mutta omaishoitajan täytyy osoittaa olevansa työmarkkinoiden käytettävissä.
Omaishoitajan on selvitettävä työvoimatoimistolle, miten läheisen hoito olisi
järjestetty hänen työssäkäyntinsä aikana. Sijaishoitojärjestelyt on syytä kirjata omaishoidon tukisopimukseen kuuluvaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.
Vammaisetuudet
Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea
vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaiden
selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja
parantaa elämänlaatua. Vammaisetuudet
ovat verottomia etuuksia. Vammaisetuuksia haetaan Kelasta ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan C-lääkärinlausunto. Vammaisetuuksia maksetaan myös niille,
joiden hoitojakso julkisessa hoitolaitoksessa kestää yli 3 kuukautta.
Eläkettä saavan hoitotuki
(ent. eläkkeensaajien hoitotuki)
Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu
tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä vammaisuudesta
aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuen saaminen edellyttää aina, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajaksi.
Alle 16-vuotiaan vammaistuki
(ent. lapsen hoitotuki)
Vammaisen ja pitkäaikaisesti sairaan lapsen kotihoidon tukemiseksi Kela maksaa

alle 16-vuotiaan lapsen vammaistukea.
Hoidon ja kuntoutuksen tarpeen tulee
kestää vähintään kuusi kuukautta. Tuki
päättyy aina lapsen täytettyä 16 vuotta,
jonka jälkeen saattaa syntyä oikeus 16
vuotta täyttäneen vammaistukeen.
Yli 16-vuotiaan vammaistuki
Yli 16-vuotiaan vammaistukea voidaan
maksaa 16–64-vuotiaalle henkilölle, joka
ei ole eläkkeellä. Tuen myöntäminen
edellyttää, että hakijalla on jokin sairaus
tai vamma, joka aiheuttaa toimintakyvyn
alentumista ainakin vuoden ajan.
Vammaispalvelut
Vammaispalvelujen tarkoituksena on
edistää vammaisten mahdollisimman
omatoimista selviytymistä jokapäiväisissä toiminnoissa.
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja
tukitoimia on mahdollisuus hakea oman
kunnan sosiaalitoimistosta.
Vammaispalveluihin sisältyy mm. asumiseen liittyviä palveluja, kuljetus- ja
saattopalveluja, taloudellisia tukitoimia
ja korvauksia.
Vammaispalvelulaki ei tunne ikärajoja eikä mitään vammaryhmää ole suljettu lain soveltamisen ulkopuolelle. Oikeus
palveluihin riippuu vammaisuuden asteesta ja vammaisuus määritellään aina
suhteessa haettavaan etuuteen.
Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki
Järjestöt ja seurakunnat kouluttavat
omaisten tueksi vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoinen tukihenkilö tai ystävä hoidettavalle antaa omaiselle hetken
hengähdystauon hoitotyöstä. Vapaaeh-

toistyöntekijöitä välittävät mm. Suomen
Punaisen Ristin osastot, lähimmäispalveluyhdistykset, seurakunnat ja kuntien sosiaalitoimistot. Vapaaehtoisten antama
apu on maksutonta.
Vähennykset verotuksessa
Invalidivähennyksen saa henkilö, jolla on
sairaudesta tai vammasta aiheutunut pysyvä, vähintään 30 %:n haitta-aste. Täyttä
työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-asteeksi katsotaan 100 % ja osaeläkettä saavan 50 % ilman lääkärinlausuntoa.
Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka
maksaa kotonaan tai vapaa-ajan asunnossaan tehdystä työstä ulkopuoliselle työntekijälle palkkaa tai työkorvausta. Vähennysoikeus koskee myös verovelvollisen tai
puolison vanhemmille tai isovanhemmille
ostettuja palveluja. Puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen.
Tällaisia palveluja voivat olla kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöt sekä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöt. Vähennyksen piirin kuuluvat myös
tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut. Omaishoitaja ei voi saada verovähennystä sellaisesta työstä, joka kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan
kuuluu hänen omaishoitotyöhönsä.
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2012 on 2 000 euroa vuodessa ja vähennykseen liittyy 100 euron
omavastuuosuus.
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
on harkinnanvarainen. Myöntämiseen vaikuttavat verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus. Myöntäminen edellyttää erityisen syyn, esimerkiksi sairauden
tai työttömyyden olemassaoloa. Tarkempia
tietoja saa verovirastosta, www.vero.fi.
PALVELUOPAS 2012-2013
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Iloa ja ajanvietettä
Celian äänikirjoista!

Kun painetun kirjan lukeminen on hankalaa, kannattaa valita
äänikirja. Celia-kirjasto tarjoaa 30 000 äänikirjan valikoiman muistelmia, viihdettä, tietokirjoja, runoja ja paljon muuta.
Celian äänikirjojen lainaaminen on täysin maksutonta ja kuuntelu
helppoa. Lainaaminen käy kätevästi verkkopalvelussa tai
puhelimitse, ja kirjat toimitetaan cd-levyillä suoraan kotiin. Celian
kirjakerhoihin liittymällä saat kirjoja joka kuukausi ilman eri tilausta.
Tervetuloa äänikirjojen lainaajaksi!

www.celia.fi • puh. (09) 2295 2200 • palvelut@celia.fi

3 JÄRJESTÖJEN PALVELUT

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY
Närståendevårdare och Vänner –Förbundet rf
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki
Puh. 020 7806 500, faksi 020 7806 555
Sähköposti: etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi
Omaishoitajien keskustelusivut: www.omaishoitaja.fi
Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry: www.omaishoitajat.fi
Omaishoidon neuvonta ma - to 9-15 Puh. 020 7806 599
Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf on
omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tukija vaikuttamisjärjestö. Liitto on valtakunnallinen ja kaksikielinen, ja sen tavoite on parantaa omaishoitajien asemaa niin paikallisella
kuin valtakunnallisella tasolla. Liiton 70 paikallisyhdistyksessä on yhteensä 10 000 henkilöjäsentä.
Liiton toiminnan keskeiset alueet ovat vaikuttamistoiminta, ohjaus ja neuvonta, tiedotus, omaishoitajien ryhmä-, virkistys- ja
lomatoiminta, kuntoutuskurssit sekä koulutustoiminta, aluetyö ja erilaiset valtakunnalliset kehittämishankkeet. Lisäksi liitto julkaisee kirjoja, raportteja, omaisten oppaita ja
av-materiaalia.
Paikallisyhdistyksiltä perittävä jäsenmaksu

2012.

on 50 € vuonna 2012.
Paikallisyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä
sekä omaishoitajat että muut omaishoitajien asemasta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenmaksu henkilöjäseneltä on 20 € vuodessa
(v. 2012), ja se sisältää 4 kertaa vuodessa
ilmestyvän Lähellä -lehden, paikallisyhdistyksen jäsenyyden sekä oikeuttaa liiton jäsenpalveluihin kuten neuvontapalveluihin
omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä
mahdollisuuteen hakea mukaan loma- ja
kurssitoimintaan.
Liiton kannattajajäseninä voivat toimia järjestöt, yhteisöt ja säätiöt. Yhteisön jäsenmaksu on kannattajayhteisön valinnan mukaan joko 50 €, 70 € tai 100 € euroa vuonna
2012.

Tervetuloa Senioriksi
Tullaan
tutuiksi

Virkistytään
matkoilla

Toimitaan
yhdessä

Vaikutetaan
päättäjiin

www.senioriliitto.fi

Omaishoitaja, ota yhteyttä!
MS-liitto tarjoaa erilaisia palveluja
MS-tautia tai etenevää harvinaista
neurologista sairautta sairastaville
ja heidän läheisilleen:
• valtakunnalliset neuvontapalvelut
• vaikeavammaisten kuntoutuspalvelut
• asumispalvelut Helsingissä,
Lappeenrannassa ja Seinäjoella
Suomen MS-liitto ry
puh. (02) 439 2111
tiedotus@ms-liitto.fi

ms-liitto.fi

MODUX – käänteentekevä
seniori- ja hoitosänky

Modux on suomalainen
laatutuote, joka valmistetaan
korkealuokkaisista materiaaleista
kotiolosuhteet huomioiden.
Moduxin käyttö ja kuljetus on
helppoa. Se mahtuu yhden ihmisen voimin tavalliseen hissiin,
pienestäkin oviaukosta ja saat sen käyttökuntoon hetkessä. Modux-sängyn alakorkeus on
vain 27 cm ja sen käyttö on vaivatonta. Valittavanasi on korkeussäädön lisäksi selkäosan- ja
jalkaosan säädöt. Sängyn kuljetusmitta on vain 60 x 90 cm.
Valikoimistamme löydät myös muut senior-kalusteet kotikäyttöön, senior-kuntosalilaitteet,
sekä fysioterapian tuotteet. Katso Modux-esittelyvideo netistä: www.lojer.com
Useita valmistamiamme
hoitosänkymalleja nähtävillä esittelytiloissamme
Helsingissä, Pennalassa,
Sastamalassa ja
Kempeleellä.

LOJER OY, Putajantie 42, 38210 Sastamala
www.lojer.com • Puh. 010-830 6700

PALVELUJA

APUAJONEUVO

OMATOIMISUUTTA
LIIKKUMISEEN!
H

ELPOSTI MUKANA KULJETETTAVAT - PURKAUTUVAT MALLIT

GK8

GK10

787L

Korvaamattomat
apuvälineet
liikuntarajoitteisille!

778NR

UL8W36

3-PYÖRÄISET
778XL

Tyylikäs S H O P R I D E R ®
turvalliseen ja itsenäiseen
liikkumiseen

OSTA OMAKSI
TAI VUOKRAA!
889SL

4 -PYÖRÄISET
889XL

4WD

Myös nelivetoisena!

SOITA 0400 461 358 ja kysy tarjous!

Laaja mallistomme ja hinnat osoitteessa: www.apuajoneuvo.fi
SHOPRIDER® APUAJONEUVON
Suora osto on aina edullisin vaihtoehto hankkia luotettava
SHOPRIDER® apuajoneuvo, johon kuuluu varma ja luotettava huolto-, varaosa- ja jälleenmyyntipalvelu. Hankinnan
tueksi, helpottamiseksi ja oikean ratkaisun löytymiseksi
tuomme esille vielä erilaisia hankintaa tukevia vaihtoehtoja.
Koevuokraus: Laitteen voi ottaa vuokralle kuukaudeksi tutustuakseen sen ominaisuuksiin ja hahmot-

taakseen miten laite vastaa odotuksia apuvälineenä.
Koevuokra kuukaudelta hyvitetään lunastushinnassa.
Koevuokrakuukaudelta laskutetaan ko. kuukauden
vuokra sekä toimitus kulut.
Vuokraus: Apuajoneuvo on mahdollista ottaa vuokralle
toistaiseksi tai sovituksi määräajaksi. Myös koevuokrauksen pohjalta voi hyvin siirtyä tavanomaiseen vuok-

Maahantuonti, myynti ja vuokraus:

Kuusiluoto Oy | Kivi

Helppoa
asenta

KEVYT, SIIRRETTÄVÄ,
SISÄÄNTAITTUVA RA10

•
•
•
•
•

VAHVAT
ALUMIINIRAMPIT
TAITTORAMPIT
TELESKOOPPIRAMPIT
AJOSILLAT JA -LUISKAT
TUTUSTU ESITEESEEMME :

WWW.KUUSILUOTO.FI

SOITA 040 1244 282

HANKINNASTA
ralla pitoon .
Takaisin osto: Ostamme kaikki myymämme laitteet
( SHOPRIDER® apuajoneuvot ) takaisin vähentämällä
hankintahinnasta vuokraa vastaavan kustannuksen tai
jälleenmyyntiarvoa vastaavan hinnan. SHOPRIDER® on
säilyttänyt hyvän jälleenmyyntiarvon joten sen myynti
vapaille markkinoille on myös vaivaton.

Rahoitus: Kauppahinnan voi myös maksaa useammassa erässä. Esim. 15 %:n käsiraha sekä vähintään
vuokran suuruiset kuukausierät. Rahoituksen yksityiskohdat on aina sovittava tapauskohtaisesti.
Vaihto: Käyttötarpeen muuttuessa vaihdamme aina
oman merkkimme toiseen paremmin palvelevaan
uuteen tai käytettyyn.

puronpolku 1 | 04380 TUUSULA | info@apuajoneuvo.fi

KUUSILUOTO

LASTAUSRAMPIT
JA SILLAT
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Medi10.com on apuvälineisiin erikoistunut
verkkokauppa. Tuotevalikoimamme on
erittäin laaja ja apuvälinealan ammattilaisista
koostuva henkilökuntamme on valmis auttamaan
hankintoihin ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Myymme mm.
- sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvia Heartwayn
sähköskoottereita
- antidecubituspatjoja ja -tyynyjä
- suihkutuoleja
- rollaattoreita ja pyörätuoleja
- kävelykeppejä ja kyynärsauvoja
- defibrillaattoreita
- katetreja ja urinaalikondomeja
- vaippoja ja alustoja
- lonkkahousuja ym.
Vuokraamme mm:
- antidecubituspatjoja
- hoitosänkyjä
- pyörätuoleja ja rollaattoreita
- potilasnostureita
- suihkutuoleja
Verkkokauppamme on avoinna 24h/vrk.
Puhelinpalvelu arkisin 8-16 normipuhelun hinnalla!

.com

medi10

Rehamed, Läntinen teollisuuskatu 18
02920 Espoo
p. 09 6122250
s-posti: service@rehamed.fi
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Kun tarvitset auttajaa, rinnalla kulkijaa

Tervetuloa palvelevaan

Respectaan

www.extra-avustaja.fi

Tuettu vapaa-aika
Extra-avustajat

Tuettua vapaa-aikaa jo vuodesta 2002

Jalkineet • Tukipohjalliset
Proteesit • Ortoosit ja tuet
Terapiavälineet • Ergonomia
Liikkuminen • Hygienia
Kodinhoito • Lasten apuvälineet
Autoilu • Kuulo
Vuokraus • Huolto

www.respecta.fi

Tarjoamme apua arkeen ja vapaa-aikaan:
tukihenkilö- ja avustajapalvelut, tuetut kodinhoidolliset työt sekä toiminnallisten ryhmien ohjaus.

KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Ikääntyvän voimavarakeskus

Asumispalvelut palvelusetelillä
Kotitalousvähennyskelpoista hoivaa ja
huolenpitoa ikäihmisen kotiin
Kodinhoitopalvelut ja päiväkeskustoiminta omaishoidon palvelusetelillä
Käräjätörmä 12, Tampere
www.kotipirttiry.fi

Karpaloa virtsateiden hyvinvointiin
TraneMax®in karpalo vähentää bakteerien
kasvua virtsateissä.
TraneMax®in sisältämät proantosyanidiiniyhdisteet
vähentävät bakteerien tarttumista virtsateiden
limakalvoille.

ki
Ap
te
e

TraneMax®in säännöllisellä käytöllä ylläpidät
virtsateidesi hyvinvointia

st
a

Lisäksi on hyvä juoda runsaasti nestettä, jolloin
bakteerit huuhtoutuvat pois virtsan mukana.
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Kokonaan uusi
NYKYAIKAINEN LÄÄKE UMMETUKSEN HOITOON

MOVICOL® säilyttää elimistölle
tärkeän elektrolyytti- ja
nestetasapainon

Nyt valmis
neste
a

st

ki

e
te
Ap
Keskustele lääkärisi kanssa käytöstä raskauden ja
imetyksen aikana. Tutustu pakkausohjeeseen.
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ruokakauppasi netissä

Onko mielessäsi joku,
jonka puolesta kantaisit ostokset kotiin?
Alepan Kauppakassi tekee sen vielä saman päivän aikana.
Tee ruoka- ja päivittäistavaraostokset kätevästi netissä, ja Kauppakassi toimittaa
ne osoitteeseen, jonka ilmoitat tilauksesi yhteydessä.
Ostokset saat Alepan laajasta valikoimasta tutusti edullisin hinnoin ja niistä
sekä kuljetusmaksusta kertyy normaaliin tapaan Bonusta.
Kauppakassi palvelee pääkaupunkiseudun asukkaita
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella
(pl. saaristoalueet), joten
klikkaa itsesi ostoksille osoitteeseen:

alepa.fi/kauppakassi
– ja tee läheisesi elämästä kevyempää

Tuotteiden keräämisestä
ja kuljettamisesta koostuva
toimitusmaksu on 9,90 €.

bonus

jopa 5%
lisätietoja:

hok-elanto.fi
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TÄYDEN
PALVELUN TOIMISTO

APU VIRTSANHOK-Elannon Perunkirjoitustoimistossa on
kahdeksan asiantuntijaa palvelemassa
KARKAILUUN
perintö- ja perheoikeudellisissa asioissa.
MediSet-tuotteet
Tarjoamme ammattitaitomme käyttöönne!

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli
200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

APU VIRTSANKARKAILUUN

• PErunKirjOiTuKsET
• OsiTuKsET
• Perinnönjaot
• testamentit
• avioehtosoPimukset
• edunvalvontavaltakirjat
• Perintösuunnittelu
• muut asiakirjat

MediSet-tuotteet

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
APU VIRTSAN• Uimahousut
KARKAILUUN
• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 200 pesukertaa
• Mukavat

MediSet-tuotteet

www.divisa.fi • info@divisa.fi
• Varmuusalusasut

Maahantuonti ja myynti

perunkirjoitustoimisto.fi

Pitkä- ja lyhyt aikaista laitoshoitoa,
kotihoitoa,fysioterapiaa ja
liikuntaesteisten vuokra-asuntoja

MÄNTYKOTI

Sotainvalideja ja -veteraaneja
sekä muita ikäihmisiä.
www.ilveskoti.com

Kangastie 11, 90500 Oulu
044-5504801

KOSKENKOTI

Koskitie 68, 90500 Oulu, p. 044-5504830
www.mantykoti.fi

KODINOMAISTA PALVELUASUMISTA
KARTANOYMPÄRISTÖSSÄ HEINOLAN
LÄHELLÄ SEKÄ KOTIHOITOA

Hoivaa, huolenpitoa, hyvinvointia
Puh. 02 85 781, www.terveyskoti.fi

Ympärivuorokautista hoivapalvelua ja
kotihoitoa. Mahdollisuus lyhytaikaiseen
oleskeluun ja lomailuun, myös omaisille.
PALVELUKOTI VANHA-TUUSJÄRVI
Viikinäistentie 35, 19210 LUSI
020-7434 581, www.parikanniemi.fi
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Nauti joka askeleesta

VIRKISTYS-, HEMMOTTELUJA KUNTOUTUSLOMAT
OMAISHOITAJILLE JA
HOIDETTAVILLE
• Intervallijaksot omaishoitajan loman ajaksi
• Tuettuja lomia omaishoitajille sekä
hoidettaville
puh. 02 77 990
neuvonta@lamminniemi.fi
www.lamminniemi.fi

Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy
Jänistie 1
31400 Somero

Tee tilauksesi
helposti myös
verkkokaupassamme
www.metsapolku.ﬁ

Hinta: 99.90 €
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Ole huoletta. Me autamme.



Jokaisella
on oikeus lukea
selkokirjat www.papunet.net/
selkokirjat

Selkosanomat verkossa
www.selkosanomat.fi

www.adspace.fi

Selkokeskus
www.selkokeskus.fi

Tuotteet kuntoutukseen ja
kuntoutumiseen kotona ja
laitoksissa SOITA JA KYSY LISÄÄ!
Arvionkatu 2, 33840 Tampere

Puh. (03) 2350 700
Fax (03) 2350 777
info@fysioline.fi
Maahantuonti • Myynti • Huolto • Kokonaisratkaisut

www.fysioline.fi
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Kivunhoitoon
Dementikolle
Parkinsonin potilaalle

Thevo-patjalla
tutkitusti paremmat unet

Euroopan laajimman
unitestin tulos
96 % parantunut unen laatu
94 % vähemmän selkäkipuja

Thevo-patjat perustuvat
patentoituun MicroStimulaatio®-tekniikkaan eli
huomaamattoman aistiärsytyksen luomiseen, jonka
on huomattu tutkimuksissa
olevan apu moniin vaivoihin.
PT-keskus Oy Koivuhaantie 2-4 01510 Vantaa p. 020 7912 740 f. 020 7912 759 www.ptkeskus.fi

Päivittäiset
apuvälineet
Liikkumisen
apuvälineet
Lahjatavarat

PT-KAUPPA.fi on luotettava kotimainen
verkkokauppa, josta klikkaat apuvälineet
kätevästi postiin tai kannettuna kotiin.
Valittavanasi kaikki yleisimmät maksutavat.

Hyvinvointi ja
hemmottelu
Turvallisuus

* Asumispalvelua * Apuvälineitä * Hoitoa * Kuntoutusta *

HÄRM ÄN KYLPYL Ä

Katiskaniementie 8
70700 KUOPIO
www.rauhalahti.fi

Puh. 030 608 30

lankaliittymistä 0,032 e/min.
+ 0,0821 e/puhelu,
matkapuh. 0,19 e/min.

H Ä R M Ä N KYL PYL Ä
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Tervetuloa Haminaan
kuntoutumaan.
Teemme yhteistyötä
Valtiokonttorin, Kelan,
Maaseudun Terveys- ja
Lomahuoltoliiton,
Vakuutuslaitosten ja kuntien
kanssa.

Hyvinvointia
Haikon
Kartanosta

Tule viihtyisään ja rauhalliseen Haikon kartanoon ja
kylpylään keräämään voimia ja nauttimaan.
Tarjontamme on suunnattu aikuisten virkistäytymiseen
ja rentoutumiseen.

Rentouttava päivä kylpylässä sis.
• Kahvi ja kahvileipä Spa Bistro & Cafessa
• Sauna-ja HyvänOlon altaat sekä kuntosali
käytettävissä

• Kevyt lounas Spa Bistrossa
• Yksi vaihtoehtoinen hoito:

Mahdollisuus
erilaisiin
kuntoutushoitoihin.
Käytössäsi
on mm.
uima-allas,
kuntosali,
suolahuone.
EEs

Elämäniloa ja
eväitä
kuntoutumiseen!

www.hoiku.fi
Kymen Hoito- ja
Kuntoutuskeskus
Kokkokallionkatu 2
49400 HAMINA
Puh. 020 7761 700
Fax. 020 7761 709

Meillä voit
testauttaa
kuntosi:
*pp-ergo
*2km:n
kävelytesti
*lihaskuntotestit

– MiniSpa käsihoito 35 min tai
– MiniSpa kasvohoito 35 min tai
– Hieronta 35 min tai
– intialainen päänhieronta 35 min

Päivän hinta: 80

€ (norm. 97 €)

Voit tulla myös yhdessä ystäväsi kanssa, jolloin
molemmat saavat päivän ohjelman tällä tarjoushinnalla.
Edun saadaksesi mainitse koodi ”omaishoitaja”.
Tarjous on voimassa ma–la 30.12.2013 saakka
(ei juhlapyhinä).

Kartano meren rannalla
HOTELLI HAIKON KARTANO
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo
puh. (019) 576 01, myynti@haikko.fi
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toimintaa tukevat: Oikeusministeriö ja Raha-automaattiyhdistys ry

ÄlÄ jÄÄ
yksin
miettimÄÄn
sOitA eDes
sUVAntO-linjA
PUH. 0800-06776
Apua, tukea, neuvoa ja ohjausta kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä
ja väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille.
Valtakunnallinen ja maksuton auttava puhelin päivystää ti ja to klo 12-15.
Lakineuvonta joka parillisen viikon ke 16-18 puh. (09) 726 2422.

FABELLO

www.suvantory.fi

suomen vanhusten
turvakotiyhdistys

–ryhdikästä laatua

sAtuLAtuOLissA istut AinA ryhdikkäästi. ErgOnOmisEsti OikEAn AsEnnOn AnsiOstA:
» Aktivoit selkääsi ja selkälihaksiasi » Vähennät huonosta ryhdistä aiheutuvia kipuja
FABELLOn laadukas kapealestinen ja säädettävä istuinosa on aitoa nahkaa.
Tuolilla on 2 vuoden takuu. Voit tilata Fabellon myös koekäyttöön. Kysy lisää!

hTilaa NYT! www.sAtuLAtuOLikEskus.Fi Tai soiTa 010 470 9610.

KYSYKÄÄ
EDULLISTA
RAHOITUSTA!
T:mi Kari.Matti Mäkinen
Sivupellontie 14,
61600 Jalasjärvi
www.potkupyora.com

suomen vanhusten
turvakotiyhdistys

0500-567 104
06-456 1256
info@potkupyora.com

vain:

159€
atulatuoli

Fabello-s

%
27€ alv. 0

129,

Asumispalvelua
Helsingistä Rovaniemelle
Katso lisää:

!!

ArJOus!
shOkkit

www.yrjojahanna.fi
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HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS
Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa, Puh (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
www.vanhustenkotiapu.fi

Vuokravanhuksille,
kotihoitoa,
siivous-koti-,
ja ateriapalvelua,
Vuokra-jaja omistusasuntoja
omistusasuntoja vanhuksille,
tehostettua
kotihoitoa,
siivous- ja
vanhainkoti,
ryhmäkoteja
sekä
mielenterveysyhteisöt
Havurasti
ja Myyrasti.
ateriapalvelua. Vanhainkoti, ryhmäkoteja, psykogeriatrinen päivätoimintakeskus
ym.
Kippis-tuoli
auttaa liikkeelle

Vuodetarjotin

Kirjatuki, suurennuslasit
ja pienesineet

Vieno-sänky vaakanostopohjan kanssa
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Altro-turvalattiat
estävät liukastumiset
kaikissa tiloissa
Tutustu mallistoomme
osoitteessa www.rtv.fi

Lisätietoja:
RTV Kohdelattiaosasto,
Mattilantie 1,
11710 Riihimäki
puh. (019) 7421

Kun iho kaipaa apua,
antiseptinen Helosan hoitaa
– joka päivä.

HELOSAN. PÄÄSTÄ KANTAPÄÄHÄN.
KOKO KEHOLLE. APTEEKISTA.
Pharmaxim AB PL 31, 20781 Kaarina, puh. (02) 243 7600
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Olemme siellä missä asiakkaatkin.

Turvallista arkea kellon ympäri
Validia-palvelut on kotimainen
palveluasumisen asiantuntija ja
edelläkävijä. Tarjoamme omaisellesi turvalliset ja esteettömät tilat
sekä vapauden valita missä suhteessa hän tarvitsee asumiseen
lisäturvaa, huolenpitoa tai itsenäisyyttä. Tieto turvallisuudesta
tuo mielenrauhaa.

Validia-palvelut
Palveluopas_130x90_ver2.indd 1

Lue lisää: www.validia.fi
19.9.2011 14:26:09
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KAJAANIN
KAUPUNKI
360 v 1651 -2011
Lisätietoja
- www.kajaani.fi
- www.visitkajaani.fi
- (08) 61 551

SIILINJÄRVI

Kolarin kunta

Lumijoen kunta
www.lieto.fi
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KORSHOLM
MUSTASAARI

* Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n yhteistyö Avainapteekit *
Hansa-apteekki
Keskikatu 4, 45100 Kouvola
05-3414300
www.hansa-apteekki.fi
Mouhijärven apteekki
Uotsolantie 54, 38460 Sastamala
03-5181135
www.mouhijarvenapteekki.fi
Kruununhaan apteekki
Liisankatu 21, 00170 Helsinki
09-6120760
www.kruununhaanapteekki.fi
Munkkiniemen apteekki
Professorintie 2, 00330 Helsinki
09-4770100
www.munkkiniemenapteekki.fi
Vaasan Vanha Apteekki
Vaasanpuistikko 13, 65100 Vaasa
06-3575300 fax. 06-3575301
www.vanha-apteekki.fi
Joensuun 3. Niinivaaran apteekki
Niinivaarantie 52, 80200 Joensuu
010-2313290
www.niinivaaranapteekki.fi
Kipparlahden apteekki
Herttoniemenrata, Hitsaajankatu 13,
00810 Helsinki, 020-7415260
www.kipparlahdenapteekki.fi
Linnainmaan apteekki
Mäentakusenkatu 1, 33580 Tampere
03-3570500
www.linnainmaanapteekki.fi

Valkealan apteekki
Kustaa III tie 3, 45370 Valkeala
05-3860128
Koivu apteekki
Prisma Koivistonkylä, Lempääläntie 21,
33820 Tampere, 03-31221100
Teiskon apteekki
Taavankuja 1, 34240 Kämmenniemi
03-3785585
www.koivuapteekki.fi
Joutsenon apteekki,
Keskuskatu 3, 54100 Joutseno,
www.joutsenonapteekki.fi
Korvenkylän apteekki
Asematie 14, 55300 Rauha,
05-4727107
www.apteekit.org/joutseno
Pateniemen apteekki
Väliahontie 56, 90800 Oulu,
08-5555365
Toppilan apteekki
koskelantie 66, 90520 Oulu
08-5565417
www.pateniemenapteekki.fi
Pasilan apteekki
Ratapihantie 6, 00520 Helsinki,
09-8689240
Länsi-Pasilan apteekki,
Pasilanraitio 3, 00240 Helsinki,
09-1481221
www.pasilanapteekki.fi
Vammalan II Hopun apteekki
Itsenäisyydentie 53, 38200 Sastamala,
03-5123700
Tyrvään sivuapteekki
Asemakatu 10, 38210 Sastamala,
03-5112300
www.hopunapteekki.fi
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Haminan Keskus-Apteekki
Satamakatu 9, 49400 Hamina
05-3440172
www.haminankeskusapteekki.fi

Nummenmäen apteekki
Hämeentie 24, 20540 Turku
02-2764740
www.nummenmaenapteekki.com

Rovaniemen I apteekki
Rovakatu 27, 96200 Rovaniemi
010-3203620
www.rovaniemen1apteekki.fi

Kuusamon keskusapteekki
Kitkatie 7, 93600 Kuusamo
p. 08-844 2200
www.kuusamonkeskusapteekki.fi

Oulun Keskus Apteekki
Isokatu 45, 90100 Oulu
08-3113112
www.oulunkeskusapteekki.fi

VARATTU

Vaikuttavaa vanhustyötä
Ilmestyy 7 kertaa vuodessa teemanumeroina.
Liity lukijakuntaan!

Lehti sopii ikääntyvien ja vanhusten parissa työskenteleville ammattilaisille, luottamushenkilöille
ja alan opiskelijoille, myös
omaishoitajille ja vanhuksille
itselleen.

5 2012

TEEMA:

Yhdessä

vahvempia

Ikääntym
yhteinen inen –

Puolueet asiamme
vast
kuntavaaliky aavat
selyyn

Ikäihmise
t
vaativat auto
ja maksupä maateilta
parempa ätteiltä
a
käytettäv
yyttä

Tilaukset: tuote@vtk.fi / 09 350 8600
Verkkokaupan kautta tilaat lehden ja muita
vanhustyöhön liittyviä julkaisuja vaivattomasti.
Tutustu valikoimiin: www.vtkl.fi > Verkkokauppa

Tilaushinnat 2013
Kestotilaus
1–2 lehteä 40 € / vuosi
3–4 lehteä 33 € / vuosi
5 > lehteä 26 € / vuosi

Vuosikerta 43 €
Opiskelijatilaus 26 €

Tilaa lehti ensi vuodeksi vuoden 2012 hinnoin
joulukuun loppuun mennessä!
1–2 lehteä 38 € / vuosi, 3–4 lehteä 32 € / vuosi, 5 > lehteä 25 € / vuosi,
vuosikerta 41 € ja opiskelijatilaus 25 €

Omaishoitaja palveluopas 2013.indd 1

Tiedot jäsenyhteisöjen palveluista
www.vtkl.fi > palveluhaku

Monipuolista apua kotiin!

Tarjoamme pääkaupunkiseudulla
• Omaishoidon lomitusta
• Kotipalvelua ja kodin puhtauspalveluja
• Kotisairaanhoitoa
• Jalkahoitoa kotiin tuotuna
• Turvapuhelinpalvelua
• Kotipalvelua lapsiperheille

Ota yhteyttä!

Puhelin 09 3508 6070
www.vtkl-palvelut.ﬁ
9/18/2012 10:55:21 AM
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Esteettömästi kotona
Liesivahti

Apu-Tuote Oy
Apu-Tuotteen ratkaisuilla
saat kotisi esteettömäksi ja
turvalliseksi helposti ja
kohtuullisin kustannuksin.
Spisec Liesivahti tekee joka
liedestä turvalieden.
Erittäin helppokäyttöinen ja
automaattinen liesivahti
sopii kaikkiin liesiin ja
liesitasoihin.

Rullaramppi

Rullaramppi mahdollistaa
esteiden ylityksen kotona ja
kylässä. Rullaramppi on
kevyt, alumiininen ramppi
mukaan otettavaksi.
Esteetön Suihkukaappi on
matalalattiainen, turvallinen
suihkukaappi. Nopea ja
helppo asentaa ammeen
tilalle.
Nousutuet helpottavat
nousemista sängystä,
tuolilta, wc-tiloissa.

Nousutuet

Matalat kynnykset ja
kynnysluiskat helpottavat
kotona liikkumista.
Apu-Tuote Oy
Esteettömästi kotona

Apu-Tuote Oy, puh. 010 423 4210, www.aputuote.fi

Muistisairaat ● Liikuntarajoitteiset
Sairaalasta kotiutetut ● Yksinasumista pelkäävät
Omaisten apua tarvitsevat

Miksi siirtyä
hoitokotiin?
HoivaTurva

R

kotona asumisen tueksi
● Yksinkertainen, helposti
asennettava kutsu- ja valvontajärjestelmä
● Jatkuva valvonta
● Vahva intimiteettisuoja, ei kuvaa
● Soveltuu lähes kaikkiin ongelmatilanteisiin
● Ei tarvita hälytysranneketta
● Tuotteella pitkä elinkaari
● Uutta, innovatiivistä teknologiaa
● Kustannustehokas
● Suunniteltu hoivahenkilökunnan
ehdoilla
● INNOSUOMI palkittu
Myynti
045 77311950
Asennukset / Huolto
045 77311951
www.seniortek.fi

Kun kotona
asumista
voidaan tukea

