Hyvinvoinnin
palvelutarjotin

Vammaispalvelut

Löydä ! Vertaa ! Arvioi !

Arkipäivän lähipalvelut helposti netistä !

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelut

Vammaisille
Ympärivuorokautiset
hoivapalvelut

Tietoa
vammaisille
ja läheisille

Vammais
päivä
toiminta

Vammaisille
tarjolla
Kehitysvamma

Valmennus
ja koulutus
vammaisille ja
läheisille

poliklinikka

Vammaistuet

Muita
vammaispalveluita

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.

Vammaispalvelut
(yli 180 palvelua vammaisille. mm:)

 Aikuisuuden kynnyksellä
 Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 Eläkettä saavan hoitotuki
 Elämänmuutostoiminta
 Henkilökohtainen apu
 Ikäperhetoiminta
 Intti tutuksi –leirit
 Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut
 Kehitysvammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta
 Kehitysvammapoliklinikka
 Lyhytaikaishoito
 Muutosvalmennus
 Päivätoiminta
 Päivittäisen toiminnan välineet,
koneet ja laitteet
 Palveluasuminen
 Perhehoito
 Perhelomitus
 Puhevammaisten tulkkauspalvelu
 Sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus
 Teema- ja harrastekurssit
 Tilauskoulutukset
 Vammaispalvelu- ja sosiaalihuotolain mukaiset kuljetukset
- Katso lisää palveluita netistä!

Kotiin tilattavat palvelut –
tarjolla kaikille asiakkaille
(noin 150 palvelua. mm:)






















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 7/2020. HB on seuraava askel palvelusetelistä: asiakas päättää vapaasti, mitä asiakassuunnitelmaan sovittuja palveluja hankkii budjetillaan - mitä, milloin ja mistä.
Kainuussa HB:ta testataan jo kahdessa kokeilussa. AVAIN-asiakaskokeilussa erityislasten
omaishoitajat voivat vaihtaa ns. lakisääteiset vapaansa kotipalvelun tukipalveluihin, kuten siivoukseen. Kokeilussa myös määritetään, millainen digi-alusta HB:lle tarvitaan (Hyvinvoinnin
palvelutarjotin, Omasote, ePassi). Lisätietoja HB-kokeilusta:
https://sote.kainuu.fi/index.php/henkilokohtainen-budjetti-hb

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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