SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
KEHITYSVAMMAHUOLTO
TILAPÄISHOITO
Tilapäishoito on kehitysvammaisen asiakkaan hoitoa tilapäisesti SOTEsin järjestämänä kotona,
perhehoidossa tai avohuollon yksikössä. Tilapäishoidon tarkoitus on tukea perheen voimavaroja.
Tilapäishoito tarjoaa kehitysvammaista perheenjäsentä hoitavalle mahdollisuuden
virkistäytymiseen ja lepoon.
Tilapäishoidon käyttäjäksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä kehitysvammaisten palveluohjaajaan.
Mikäli olet omaishoidontuen asiakas ja tilapäishoito koskee omaishoidon lomitusta,
yhteyshenkilönäsi toimii vammaispalveluohjaaja (yhteystiedot seuraavalla sivulla). Tilapäishoitoa
hakeva asiakas täyttää SOTEsin nettisivuilta löytyvän kehitysvammahuollon hakemuksen.
Täyttöohjeet löytyvät lomakkeesta. Hakemus käsitellään ja tilapäishoidon tarve arvioidaan yhdessä
SOTEsin, tilapäishoitoa järjestävän tahon ja asiakkaan kanssa. Asiakkaalle lähetetään päätös
tilapäishoidon myöntämisestä.
Ennen tilapäishoitojakson alkua voitte käydä tutustumassa yksikössä, johon teille on tilapäishoitoa
myönnetty. Yksiköstä saatte myös kirjallisen ohjeen tilapäishoitojaksoa koskien sekä
asiakastietolomakkeen täytettäväksi.

Tilapäishoidon varaaminen
Tilapäishoitojaksoja asumisyksiköstä voi varata puoleksi vuodeksi eteenpäin kaksi kuukautta
aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että tammi-kesäkuun jaksot tulisi varata edellisen vuoden
marras-joulukuussa ja heinä-joulukuun jaksot touko-kesäkuussa. Äkillisissä tilanteissa ja kesken
vuotta alkavissa asiakkuuksissa voi jaksoja varata myös muina aikoina. Tilapäispaikat täytetään
varauksien tulojärjestyksessä. Peruutukset varatuista jaksoista tulee tehdä mahdollisimman pian,
kuitenkin viimeistään vuorokautta ennen sovitun jakson alkua. Varaamalla paikkasi
mahdollisimman ajoissa, varmistat tilapäishoidon toteutumisen toiveesi mukaisesti.
Perhehoidossa ja ostopalveluluissa varauskäytännöt sovitaan tapauskohtaisesti päätöksenteon
yhteydessä.
Maksut
Tilapäishoidosta peritään maksu Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan 29.8.2018
§ 80 mukaisesti seuraavasti:
- yli 16-v. 32,00 €/vrk
- alle 16-v. 20,50 €/vrk
- osavuorokausi yli 16-v. 20,50 €/vrk (alle 8 h)
- osavuorokausi alle 16-v/ei perintää
- perhehoitona toteutettava tilapäishoito 25 €/vrk
- aamu- ja iltapäivähoito yksikössä, yli 16-v. 8 € (max 3 h)
- omaishoidon lomitus STM:n vahvistaman maksun mukaisesti
Asiakasmaksuvuorokausi määräytyy tilapäisessä asumisessa aina kalenteripäivän mukaan.
Osavuorokausimaksulla tarkoitetaan palvelua, jossa asiakas käyttää tilapäisen asumisen tai -
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hoidon palveluita päivähoitotyyppisesti (ei esimerkiksi yövy yksikössä) tai mikäli hän käyttää
palveluita alle 8h. Lisätietoa asiakasmaksuista saa kehitysvammaisten palveluohjaajilta.
Tervetuloa käyttämään SOTEsin tilapäishoidon palveluita!

Susanna Lehtonen, vammaispalvelupäällikkö
050 520 4274
Päivi Hakanen, kehitysvammaisten palveluohjaaja
(03) 5213 4110
Anne Haanketo, kehitysvammaisten palveluohjaaja
(03) 5213 4174
Marita Jantunen, vammaispalveluohjaaja
(03) 5213 4220
Anniina Mäntylä, Sepän kodit, asumisyksikön esimies
040 712 8211
Laura Elo, Selännekoti, asumisyksikön esimies
040 745 8448

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sastamala.fi
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