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OMAISHOIDON
TOIMINTAMALLI Muistisairaat Erityislapset 

ja nuoret
Mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujat

Omaishoitoti lanteen tunnistaminen on kaikkien 
tehtävä: ti edott aminen ja koordinointi  
OSSI-verkoston kautt a (erit, Mikkelin seudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry)

Muisti yhdistykset ja 
Muisti luotsi-verkosto, 
muisti neuvojat, kuntou-
tusohjaaja, Seniorikeskus

Perhekeskus ja ver-
kosto, Leijonaemot

Autt ava omainen,
FinFami ry
Virike ry,
Mielenmaja

• Hakemuksen käsitt ely
• Arviointi käynnistä sopiminen
• Omatyöntekijän nimeäminen

Vastuutyöntekijän 
nimeäminen 
omaishoidon tuessa

• Omaishoitoti lanteen, toimintakyvyn ja kuntoutus-
   tarpeen arviointi . Yhteistyö fysioterapeuti n kanssa. 
   Mitt arit arvioinnin tukena.
  Omaishoidon tuen myöntämisedellytysten arviointi 
• Sovitaan omaishoitajan hyvinvointi - ja 
   terveystarkastus
  omaishoitajan hyvinvointi suunnitelma (TERHO)
• Arvioidaan palvelutarve
• Omaishoitajan valmennus arviointi - ja 
   valmennusjakson aikana

• Tarvitt aessa yhteiskäynti   
   muisti neuvojan kanssa
• Kartoitetaan tarve 
   lääkehoidon kokonais-
   arvioinnnille (ILMA-malli)

Palveluverkoston 
kartoitus

• Tarvitt aessa yhteis-
   käynti  MiPä erityis-
   työntekijän kanssa
• Kartoitetaan tarve 
   lääkehoidon kokonais-
   arvioinnnille (ILMA-malli)

Viranhalti japäätös 
• Myönteinen: omaishoitosopimus
• Kielteinen: tuki ja ohjaus, 
   vapaapäiväjärjestelyistä sopiminen

Myönteinen päätös: 
Omatyöntekijän ni-
meäminen palvelu-
verkostosta: vastaa 
palvelutarpeen-
arvioinnista

• Omaishoitosopimus
• Asiakassuunnitelman laati minen: kuntoutussuunni-
    telma, asiakkaan omat tavoitt eet hyvään arkeen, 
    palveluista sopiminen, omaishoitajan vapaiden 
    järjestelyt 
• Omaishoitajan valmennus
• Ohjaus järjestöjen toimintaan

ILMA-mallin mukainen 
lääkehoidon kokonaisar-
vioinnin toteutt aminen kh 
sairaanhoitajan toimesta 
tarvitt aessa

• Tarvitt aessa 
mukana erityis-
työntekijä.

• Perheen 
palvelujen yhteen-
sovitt aminen.

ILMA-mallin mukainen 
lääkehoidon kokonais-
arvioinnin toteutt aminen 
kh sairaanhoitajan 
toimesta tarvitt aessa

• Seurantatapaaminen tehdään yhteydenpito-
   suunnitelman mukaisesti  tai tarvitt aessa 
   (kuitenkin väh. kerran vuodessa)
• Tarvitt aessa mukana palveluverkoston
   erityistyöntekijöitä
• Omaishoidett avan asiakassuunnitelman
   päivitt äminen
• Omaishoitajan hyvinvointi suunnitelman
   päivitt äminen (TERHO)

Seurantatapaaminen
• Ohjaus ja neuvonta elämänti lanteen
   muutokseen liitt yen
• Ohjaus vertaistukiryhmiin
• Hyvinvointi - ja terveystarkastus
• Omaishoidett avan hoito ja tuki varmistetaan
   yhteistyössä

Omaishoito-
ti lanteen 

tunnistaminen

Omaishoidon 
tuki hakemus

Arviointi -
käynti 

Omaishoidon 
tuen päätös

Suunnitelma-
tapaaminen

Seuranta-
tapaaminen

Omaishoito-
ti lanteen 

päätt yminen
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