Hyvinvoinnin
palvelutarjotin

Omaishoitajien
palvelut

Löydä ! Vertaa ! Arvioi !

Arkipäivän lähipalvelut helposti netistä !

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelut

omaishoitajille

Kukin pallo sisältää 1 – 15 varsinaista palvelua. Lisäksi tarjolla on noin 50 kotiin
tilattavaa palvelua siivouksesta kotihoitoon ja kasvohoidosta tietokoneneuvontaan.

Kerro meille, mitä palveluja tarvitsisit tai mitä palveluja voisit tarjota.
Lisäämme uusia palveluja jatkuvasti.

Kaikki samasta paikasta – helppoa!
Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta asiakas löytää yritysten, järjestöjen ja
Kainuun soten hyvinvointipalvelut helposti ja kätevästi yhdestä paikasta.

Omaishoitajien palvelut
(23 vain omaishoitajille tarkoitettua
palvelua)

Kotiin tilattavat palvelut –
tarjolla kaikille asiakkaille
(noin 50 eri palvelua)

 Tietoa Omaishoitajille
OmaisOiva- kahvila, OmaisOivakioski, Muistiluotsi,
Tietoa Kainuun soten omaishoidosta






 Omaishoitajien ryhmätoiminta
Omaishoitajien ryhmät, Vertaisryhmä työikäisen muistisairauteen sairastuneille ja heidän puolisoilleen,
Kun muisti muuttuu – vertaisryhmät,
Aivojumppa Brain Gym®, Naistenkerho toiminta, KaVeRi

 Valmennus ja koulutus omaishoitajille ja vapaaehtoisille

 Omaishoidon tuki
 Omaishoitajan lakisääteinen
vapaa












 Ympärivuorokautiset hoivapalvelut
Lyhytaikainen ympärivuorokautinen
hoito hoivayksikössä, Tehostettu
palveluasuminen

 Liikkumispalvelut
 Muita omaishoitajien palveluja
Yhdistys / jäsenpalvelut

Katso lisää palveluita netistä!







Kotisiivous (3 palvelua)
Kotihoito (1)
Kotisairaanhoito (1)
Sijaishoito kotona – lyhytaikainen, myös omaishoitajan
vapaan palvelusetelillä (1)
Ateriapalvelut (4)
Kotitalkkari (3)
Asiointipalvelu (3)
Saattaja- ja ulkoilutuspalvelu (2)
Turvapuhelin (4)
Vaatehuolto (5)
Kotikuntoutus - mm. fysioterapia
ja hieronta (7)
Jalkahoito asiakkaan kotona (1)
Kylvetyspalvelu (3)
Henkistä vireyttä tukevat palvelut, mm. ystäväpalvelu, Ihminen
tavattavissa
-mentorointi (2)
Terapiat - musiikkiterapia (1)
Ystäväpalvelu (1)
Kauneudenhoitopalvelu
asiakkaan kotona (2)
Tietokonehuolto ja neuvonta (2)
Kotieläinten hoito asiakkaan kotona
– tilapäinen (1)

palvelutarjotin.kainuu.fi

Hyvinvoinnin
palvelutarjotinta
kehitetään jatkuvasti
valinnanvapautta
löytää, verrata ja
arvioida palveluja

maksuton
markkinapaikka

Mitä palveluja
tarvitsisit – tai
voisit tarjota?
http://palvelutarjotin.kainuu.fi/
palautejakyselyt

Palvelutarjotin on maksuton markkinapaikka, jossa
kukin palveluntuottaja
vastaa antamistaan
tiedoista omalta osaltaan

Palveluntuottaja
Palvelutarjottimen käyttö on sinulle maksutonta: http://palvelutarjotin.kainuu.fi/uusi

Juuri nyt työn alla: henkilökohtainen budjetointi
Asiakkaan valinnanvapauslaki tuo henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden subjektiiviseksi oikeudeksi vuonna 2020.
HB on seuraava askel palvelusetelistä: asiakas päättää vapaasti, mitä asiakassuunnitelmaan sovittuja palveluja hankkii budjetillaan - mitä, milloin ja mistä.
STM:n rahoittamassa ja Metropolia AMK:n vetämässä Avain kansalaisuuteen hankkeessa HB:ta testataan käytännössä. Kainuussa kohderyhmänä ovat erityislapsiperheet syksystä 2017 alkaen. Palvelutarjottimelle valmistellaan palvelut
vammaisille henkilöille. Lisäksi määritetään, millainen digialusta HB:lle tarvitaan.
Kehittämisasiat: suunnittelija Esko Pääskylä, 044 797 4342, palvelutarjotin@kainuu.fi
Tekninen tuki: suunnittelija Niina Komulainen, 044 797 0444, palvelutarjotin@kainuu.fi
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