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Toimintaohje vammaisten, sairaiden ja kehitysvammaisten henkilöiden 
omaishoidon tuen asiakkaille ja omaishoitajille poikkeusolojen aikana 

 

- Ohjeita koronavirustaudin kotihoitoon löytyy mm. THL:n internetosoitteesta:   

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-
taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohjeet-koronavirustaudin-covid-19-
kotihoitoon 

- Mikäli omaishoitaja sairastuu eikä pysty vastaamaan omaishoidossa olevan 
henkilön hoidosta, tulee ottaa yhteyttä vammaispalveluihin omaan 
sosiaalityöntekijään/ sosiaaliohjaajaan. Kiireellisessä tilanteessa yhteyttä voi ottaa 
myös sosiaalipäivystykseen. Tällöin pyritään ensisijaisesti selvittämään, onko 
hoidettavan hoitoon käytettävissä toista omaista tai läheistä, jonka kanssa Kainuun 
sote voi tehdä määräaikaisen omaishoitosopimuksen. Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, järjestetään hoidettavalle hoitopaikka kodin ulkopuolella.  

- Omaishoidon vapaita ei toistaiseksi järjestetä Kainuun soten 
kehitysvammapalvelujen asumisyksiköissä, palvelusetelillä omaishoidon vapaan 
ympärivuorokautista palvelua tuottavissa yksityisissä asumisyksiköissä eikä 
perhehoidossa. Muut omaishoidon vapaan järjestämistavat ovat käytettävissä 
(sijaisomaishoito, palveluseteli kotiin annettavat palvelut). Palvelusetelillä 
omaishoidon vapaata tuottavan palveluntuottajan on käytettävä toiminnassaan 
tarvittaessa suojavälineitä. Riskiryhmiin kuuluvien terveiden ja oireettomien 
asiakkaiden kanssa voi käyttää kankaista suojamaskia (esimerkiksi huivia), jota 
käytetään vain kerran ja pestään käytön jälkeen 60 asteen lämpötilassa vähintään 
30 minuutin ajan tai heitetään pois käytön jälkeen. Hengitystieinfektioon 
sairastuneelle hoidettavalle ei suositella järjestettäväksi omaishoidon vapaata. 

Kainuun soten omaishoidon tuen myöntämisperusteiden mukaan omaishoidon 
vapaita voi kerryttää korkeintaan kolmen (3) kuukauden ajalta.  Mikäli 
koronavirusepidemia pitkittyy, Kainuun sote tulee pidentämään vuoden 2020 
vapaiden voimassaoloaikaa.  

- Mikäli omaishoidon tuen asiakkaan palvelutarve muutoin äkillisesti muuttuu, tulee 
ottaa yhteyttä vammaispalveluihin omaan sosiaalityöntekijään/sosiaaliohjaajaan 
hoidettavan kiireellisen avun tarpeen arvioimiseksi.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohjeet-koronavirustaudin-covid-19-kotihoitoon
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohjeet-koronavirustaudin-covid-19-kotihoitoon
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohjeet-koronavirustaudin-covid-19-kotihoitoon


- Lisätietoa saa tarvittaessa kehitysvammapalvelujen ja vammaispalvelujen 
sosiaalityöntekijöiltä ja –ohjaajilta. Yhteydenotot pyydetään tekemään puhelinaikana 
ma - pe klo 9-10 tai jättämällä soittopyyntö, johon vastataan saman päivän aikana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköisesti kehitysvammapalveluihin ja vammaispalveluihin voi ottaa yhteyttä Omasote -
asiointipalvelun kautta osoitteessa https://omasote.kainuu.fi. Viestit Omasoten kautta 
ovat suojattuja. Viesteihin vastataan viiden (5) arkipäivän kuluessa. 

- Lisätietoja saa Kainuun soten pandemiainfon internetsivuilta, mistä löytyy tietoa 
myös hoitoon ohjautumisesta:  

https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-
kasittelevat-tiedotteet 

Yhteystiedot  
 Kehitysvammaiset  

Kajaani A-La 
alle 16-vuotiaat 
Paltamo 

Sosiaaliohjaaja Sanna Kemppainen  
puh. 044 714 5965 

Kajaani Le-Ö 
alle 16-vuotiaat 

Sosiaaliohjaaja Pilvi Heikkinen 
puh. 044 710 1703 

Kajaani yli 16-vuotiaat  
Ristijärvi 
 

Vs. sosiaalityöntekijä Merja Backman  
puh. 044 715 7978 

Kuhmo 
Sotkamo 

Sosiaalityöntekijä Sanna Tervo 
puh. 044 755 4541 
 

Hyrynsalmi 
Suomussalmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosiaaliohjaaja Anita Anttonen 
puh. 044 797 0472 

Vammaiset ja sairaat alle 
65-vuotiaat 

 

Kajaani / länsi-etelä, 
Vuolijoki 

Sosiaalityöntekijä Maarit Rautiainen 
puh. 044 710 1742 
 Kajaani 

itä-pohjoinen-etelä 
Sosiaalityöntekijä Hanna Karvinen  
puh. 044 723 9952 

Kajaani / länsi-pohjoinen  
Paltamo, Ristijärvi 

Sosiaaliohjaaja Ulla Juntunen  
puh. 044 710 1721 

Sotkamo 
 

Sosiaalityöntekijä Tarja Pääkkönen 
puh. 044 797 4830 

Kuhmo 
 

Sosiaaliohjaaja Virpi Tervo 
puh. 044 797 0341 

Hyrynsalmi 
Suomussalmi 

Sosiaalityöntekijä Seija Seppänen  
puh. 044 569 7477 
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