
Ensitietoa omaiselle
Olen huolissani 

läheisestäni

Läheiseni 
tarvitsee 
paljon 
apua  

arjessaan

Tarvitsen  
tietoa omaisille  
suunnatuista 
palveluista

Huolehditko esimerkiksi pitkäaikais-
sairaasta, vammaisesta tai muuten eri-
tyistä tukea tarvitsevasta läheisestäsi?  
Tarvitsetko neuvoa ja ohjeita siihen,  
millaisia palveluita ja apua voit saada 
läheisestäsi huolehtimisen tueksi? 

Tämä esite on tarkoitettu kaikille, jotka 
huolehtivat omaisestaan tai läheises-
tään. Esite tarjoaa tietoa olemassa ole-
vista palveluista ja tuesta Tampereen 
seudulla. 



MILLAISTA TUKEA
OMAISHOITAJA VOI 
SAADA?  
Omaishoitajan voi olla mahdollista 
saada kunnan myöntämää omaishoi-
don tukea. Omaishoidon tuki on 
tukimuoto, johon sisältyvät hoidetta- 
valle annettavat palvelut sekä omaishoi-
tajalle myönnettävä hoitopalkkio, vapaa ja 
omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuen avulla pyritään tur-
vaamaan hoitoa tarvitsevan henkilön  
kotona selviytyminen ja omaishoitajan jak-
saminen.  Omaishoidon  tuki on harkinnan-
varainen etuus. Tampereella omaishoidon 
tukea myönnetään hakijoille, joiden hoito 
on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Hoitaja voi 
olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen 
henkilö. Tampereen kaupungin omaishoi-
don tukitoimisto ohjeistaa omaishoidon  
tukeen liittyvissä asioissa ja sieltä voit 
pyytää neuvontaa. 

Omaishoidon tukeen sisältyy myös 
omaishoitajan eläke- ja tapaturmavakuu-
tus. Lisäksi hoitajalla on oikeus kolmen 
vuorokauden vapaaseen sellaisena kalen-

terikuukautena, jolloin hän on pääasias-
sa sidottu omaishoidettavansa hoitoon. 
Vapaa- ja virkistyspäiviä voidaan myös 
myöntää sellaisille omaishoitajille, jotka 
eivät ole omaishoidon tuen piirissä, jos hoi-
to katsotaan muuten vaativaksi. 

MUUT pALVELUT 
OMAISHOITAJILLE
Omaishoidon tuen lisäksi omaisperheille 
on tarjolla myös monenlaista muuta tukea. 
Palveluja pitää itse hakea, ne eivät tule  
automaattisesti. Oma-aloitteisuus ja aktii-
vinen kyseleminen auttavat etsinnässä. 
Apua ja lisätietoja saatavilla olevista palve-
luista voit saada esimerkiksi neuvonta- ja 
palvelupisteistä sekä omaisjärjestöiltä.

Palvelujärjestelmä on palapeli, joka  
ensisilmäyksellä saattaa näyttää monimut-
kaiselta. Tästä ei kannata pelästyä. Muista, 
että aina voi kysyä apua!

OLENKO MINÄ 
OMAISHOITAJA?
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta 
perheenjäsenestään tai muusta läheises-
tään, joka sairaudesta, vammaisuudesta 
tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta 
johtuen ei selviydy arjessa omatoimisesti. 
Moni omaishoitaja huolehtii läheisestään 
myös ilman kunnan myöntämää omaishoi-
don tukea. 

Omaishoitajana toimiminen saattaa olla 
aluksi iso muutos elämässä. Se voi tuntua 
raskaalta vaihtoehdolta ja jopa shokilta. 
Tiedon ja tuen saaminen voi kuitenkin hel-
pottaa omaishoitajana toimimista. Muista 
pitää huolta myös itsestäsi!

Pidä huolta  
myös omasta  

jaksamisestasi! 

Tukea ja neuvontaa  
voit etsiä omaishoidon  

tukitoimistosta tai  
omaisjärjestöiltä



•	 Omaishoidon tuki: hoidettavalle annetta-
vat palvelut, hoitopalkkio omaishoitajalle, 
vapaapäivät ja tuki omaishoitajalle

•	 kotihoito: kotipalvelu ja kotisairaanhoito, 
kotihoidon tukipalvelut mm. ateria-, 
kylvetys-, pyykki- ja kauppapalvelut sekä 
turvapuhelin- ja asiointipalvelut

•	 lyhytaikaishoito ja päivätoiminta  
hoidettavalle

•	 vammaispalvelut vaikeavammaisille: 
asumiseen liittyvät palvelut, asunnon 
muutostyöt, tulkki-, kuljetus- ja saattaja-
palvelut, henkilökohtainen apu,  
päivätoiminta

•	 harkinnanvaraiset palvelut: erityisravinto 
ja -vaatetus, taloudellista tukea välinei-
den, koneiden(esim. auto) ja laitteiden 
hankintaan, kuntoutus, sopeutumis- 
valmennus

•	 palveluasuminen

Lapsiperheille lisäksi:
•	 neuvola, päivähoito, kasvatus- ja perhe-

•	 kuntoutus (ammatillinen, harkinnan-
varainen ja vaikeavammaisen alle 65-vuo-
tiaan kuntoutus) ja sopeutumisvalmennus 
hoidettavalle ja omaishoitajalle

•	 vammaisetuudet, alle ja yli 16-vuotiaan 
vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki

•	 erityishoitoraha sairaan tai vammaisen 
lapsen hoitamiseen

•	 sairauspäiväraha
•	 lääkekorvaukset, yksityisen sairaan-

hoidon, hammashoidon ja kuntoutuksen 
korvaukset sekä niihin liittyvät matka-
korvaukset

•	 opiskeluun liittyvät apuvälineet

www.kela.fi

KUNTA
-palvelut omaisperheille

KELA
-palvelut omaisperheille

neuvonta, lastensuojelu
•	 päivähoito- ja kouluavustajat, tuki- ja 

erityisopetus

perusterveydenhuolto (terveyskeskus)
•	 terveyden- ja sairaanhoito, tutkimukset
•	 kuntoutus; yksilö, ryhmä ja veteraanit
•	 päivittäisiä toimia tukevat apuvälineet, 

hälytys- ja kulunvalvontalaitteet
•	 hoitotarvikkeet
•	 mielenterveyspalvelut

Erikoissairaanhoito
•	 erikoissairaanhoidolliset toimenpiteet, 

tutkimukset, sairaanhoito, sosiaalityö, 
lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutus-
ohjaus

•	 päivittäisiä toimia tukevat, liikkumisen, 
aistitoimintojen ja kommunikoinnin  
erityiset apuvälineet

•	 mielenterveyspalvelut (poliklinikka,  
laitoshoito), kuntoutusohjaus

ESIMERKIKSI:
Apuvälineitä saa terveyskeskuksesta tai lähetteellä sairaanhoitopiirin apu-
välineyksiköstä. Apuvälinepalveluihin kuuluu apuvälineiden käytön opetus, uusiminen 
ja huolto. Tampereen kaupungin apuvälineyksikkö, sekä fysiatrian osastot lainaavat 
apuvälineitä maksutta kotona asuville tamperelaisille. 

ESIMERKIKSI:
Omaishoitajien kuntoutuskurssit. 

Suurin osa läheistään  
hoitavista tekee omaishoito-

työtä ilman kunnan myöntämää 
omaishoidon tukea. 

Tampereella toimii useita omais-
järjestöjä, joista voit valita omaan tilan-
teeseesi sopivan. Omaisjärjestöt tar-
joavat keskusteluapua, neuvontaa ja 
vertaistukea. 

OMAISJÄRJESTÖT

ESIMERKIKSI:
Vertaistukea ja neuvontaa.



TAMpEREEN SEUDUN
OMAISJÄRJESTÖT 
pirkanmaan Omaishoitajat ry pIONI Yhdis-
tys tarjoaa esimerkiksi vertaistukitoimintaa,  
virkistystoimintaa ja jäseniltoja omaishoitajille. 
Yhteystiedot: Väinölänkatu 15 33500 Tampere 
http://pioniry.fi	puh:	044	3777174

Amurin teon tupa, Tampereen Eläkeikäiset 
Omaishoitajat.  Yhdistys tarjoaa esimerkiksi oh-
jausta ja neuvontaa eläkeikäisille omaishoita-
jille. Lisäksi seniorikahvila kerran viikossa. Koti-
palveluita omaishoitajille myös palvelusetelillä.  
Yhteystiedot: Satakunnankatu 38, 33210 Tam-
pere	www.teory.fi	puh:	050	3580072

Tampereen Seudun Omaishoitajat ry. Yhdistys 
tarjoaa neuvontaa, ohjausta, liikunta- ja vertais-
tukiryhmiä. Lisäksi avoin omaiskahvila viikoit-
tain. Yhteystiedot: Mustalahdenkatu 20, 33210 
Tampere	 www.treomaishoitajat.com	 puh:	 040	
7533017

Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere 
ry. Yhdistys tarjoaa omaisneuvontaa ja ryhmä-
toimintaa. Omaiskahvila kerran viikossa. Yhteys-
tiedot: Hämeenkatu 25 A 3 krs. ja 6. krs 33200 
Tampere	 www.omaiset-tampere.fi	 puh:	 03	
2125420

Nääsville ry, ikäihmisten, lapsiperheiden ja  
kehitysvammaisten parissa toimivien järjes-
töjen muodostama yhdistys. Yhdistys tarjoaa 
mm. kesäleirejä omaishoitajille ja hoidettaville.  

Yhdistys tarjoaa myös palveluja kotona selviy-
tymisen tueksi ikäihmisille sekä erityisryhmien  
asiakkaille.	Yhteystiedot:	Salhojankatu	42,	33500	
Tampere	www.naasville.fi	puh:	050	521	7212

Lisätietoja järjestöjen toiminnasta löydät esim. 
Terveystutkan avulla. Terveystutka auttaa huo-
lehtimaan omasta hyvinvoinnista ja sen avulla 
voi etsiä terveyttä edistäviä palveluita. www.
tampere.fi/terveystutka

NeuvoNta,- ohjaus,- ja 
TUKIpALVELUITA
Nepsy-tukitiimi
Tampereella toimii Nepsy-tukitiimi, joka tar- 
joaa palveluja neuropsykiatrisissa (nepsy) lasten, 
nuorten ja perheiden pulmatilanteissa. Nepsy-
tukitiimi palvelee tamperelaisia alle 20-vuotiaita 
lapsia, nuoria ja heidän perheitään sekä heidän 
kanssaan työskenteleviä työntekijöitä. Tipotien 
sosiaali- ja terveysasema: Perheneuvola (1. krs), 
Tipotie	4,	33200	Tampere

Kotitori, neuvonta- ja palvelupiste. Kotitoriin voi 
ottaa yhteyttä, kun ikäihminen tarvitsee apua 
kotona selviytymiseen. Kotitori tarjoaa tietoa 
kaikista asioista, jotka tukevat kotona asumista. 
Kotitori neuvoo ja auttaa myös lomakkeiden ja 
hakemusten täyttämisessä, esim. tuloselvityk-
set ja Kelan hakemukset.

Kotitorilta voi tiedustella myös yksityisistä pal-
veluista. Kotitorin vierailuajat arkisin klo 8.30-
15.45	 sekä	 ajanvarauksella	 klo	 15.45-18.00	
välisenä aikana. Käyntiosoite: Puutarhakatu 6. 
Puhelimitse tapahtuva asiointi arkisin klo 8.00-
16.30.	Puh.	03	5656	5700

Sosiaalipalvelujen neuvonta
Neuvontanumero:	03	5657	0200
Neuvonnan asiakaspalvelupiste: Kelan talo, 
Aleksis Kiven katu 18

Tampereen omaishoidon tukitoimisto
Hatanpäänkatu 3 F, 33900 Tampere, puhe- 
lin	 03	 565	 711	 (vaihde),	 sähköposti:	
omaishoidontukitoimisto(at)tampere.fi				

Vammaispalvelutoimisto
puhelin:	03	565	713	(keskus)
Osoite:	 Hatanpäänkatu	 3	 J	 (4.	 krs).	 Apuväline-
yksikkö sijaitsee osoitteessa Hatanpäänkatu 10 
33900	Tampere.	Puhelin:	03	5657	2865

Tampereen Kela
Aleksis Kiven katu 18, 33210 TAMPERE,
Insinöörinkatu	40,	33720	TAMPERE

Hätätapauksessa
Akuutissa kriisitilanteessa voit olla yhteydessä 
Tampereen sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäi-
vystys antaa kiireellistä ensiapua lastensuo-
jelu- ja perhekriiseissä sekä neuvoo aikuis- 
väestöä sosiaalisissa ongelmissa. Sosiaalipäivys-
tys	 on	 auki	 24	 tuntia	 vuorokaudessa	 jokaisena	
viikon päivänä. puhelin: 0500	625 990	Hätäkes-
kus: 112
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