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Alkusanat 

 

Jokainen sairastunut ja läheinen tarvitsee perustietoa sairaudesta, hoidosta ja 

kuntoutuksesta. Muistisairaudesta huolimatta elämä voi jatkua 

täysipainoisena. 

Jos olet huolestunut omasta, tai läheisesi muistista, kannattaa hakeutua 

tutkimuksiin.  

 

Asiat joihin voi kiinnittää huomiota, ovat mm. 

- ihmisten nimet ja muut asiat unohtuvat toistuvasti 

- sanojen löytäminen on vaikeaa tai niitä on vaikea ymmärtää 

- itselle tärkeät esineet esim. avaimet tai lompakko ovat useasti 

kadoksissa 

- toistuvasti sovitut tapaamiset unohtuvat 

- uusien asioiden opettelu on vaikeaa, esim. ohjeiden noudattaminen, on 

selkeästi vaikeutunut 

- kun ei muista, miten on tultu johonkin paikkaan. 

 

 

Muistitutkimuksiin hakeutuminen 

 

Muistihäiriön varhainen tunnistaminen on tärkeää, koska varhain aloitettu 

hoito hidastaa sairauden etenemistä ja lisää hyviä elinvuosia. Lääkärissä 

tehdään tarvittavat tutkimukset asian selvittämiseksi. Muistiin liittyvissä 

asioissa voi ottaa yhteyttä Naantalin terveyskeskukseen tai 

muistikoordinaattoriin. 

 

 

Muistineuvontaa puhelimitse: 

Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori            

p. 040 4871 753 

p. 040 6277 696  

 



 

Muistitutkimukset ajanvarauksella: 

 

Naantali, Merimasku, terveydenhoitaja 

p. 02 4362 665 (ma-pe klo 11 – 12) 

p. 02 4362 612 (ma-pe klo 11 – 12) 

 

Rymättylä, terveydenhoitaja 

 p. 02 4362 790 (ma-pe klo 12 – 13) 

 

Velkua, terveydenhoitaja 

p. 040 9000 864  

 

 

Naantalin terveyskeskus: 

Ajanvaraus lääkärille, kiireettömissä asioissa (ma-pe klo 11 – 15)  

p. 02 4362 760 

 

Kiireelliset tapaukset: 

Välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa otetaan yhteyttä suoraan päivystykseen 

(päivystystä ei ole joulu- ja juhannusaattona, sunnuntaisin ja arkipyhinä). 

p. 02 4362 760 (ma-pe klo 8.00 - 20.00, la klo 9.00 - 14.00) 

 

Turun alueen yhteispäivystys: 

Virka-ajan ulkopuolella päivystää Turun alueen yhteispäivystys TYKS T2. 

Savitehtaankatu 1, Turku. 

p. 02 3138 800 

 

 

 



Miten turvaan tahtoni toteutumisen? 

 

Oikeudellisella ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuden suunnittelua ja 

varautumista sellaisen mahdollisen päivän varalle, jolloin ei enää itse pysty 

omia asioitaan hoitamaan. On olemassa oikeudellisen ennakoinnin keinoja, 

kuten hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus, joilla oman tahdon toteutumisen 

voi varmistaa. 

Miten turvaan tahtoni toteutumisen -opas antaa lisätietoja oikeudelliseen 

ennakointiin muun muassa: 

- valtakirjavaltuutuksesta 

- edunvalvontavaltuutuksesta 

- hoitotahdosta 

- testamentista 

- hautajaistoiveista 

http://netpaper.lonnberg.fi/muistiasiantuntijat/opas_oikeudelliseen_ennakointiin/   

 

Kolmas sektori 

 

Naantalin kaupungin omia palveluita täydennetään kolmannen sektorin 

tuottamilla ikäihmisten palveluilla.  

Yhteydenotot Vanhusneuvoston puheenjohtaja Raimo Laine 

p. 040 0825 829 

 

Tuet eläkeläiselle 

 

Kela: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali tai www.kela.fi 

Naantalin kaupungin palvelupisteen palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia 

palvelutehtäviä p. 02 4345 211 

 

Eläkkeensaajan hoito- ja asumistuki 

- Kelasta voit hakea eläkkeensaajan hoito- tai asumistukea. 

Eläkkeensaajan asumistukea myönnetään vuokra- tai omistusasuntoon. 

http://netpaper.lonnberg.fi/muistiasiantuntijat/opas_oikeudelliseen_ennakointiin/
http://www.kela.fi/


Sairaanhoidon korvaukset 

- Kela korvaa osan yksityisen lääkärin hoidon ja tutkimusten, sekä 

yksityisen hammashoidon kustannuksista. 

 

Matkakorvaukset 

- Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kotihoidon tukipalvelu 

ikäihmisille.  

- Lisätietoa kuljetuspalvelun myöntämisperusteista ja hakemisesta 

kotihoidon asiakasohjaajalta: 

o  Varsinais-Suomen asiakasohjauspalvelu: 

p. 02 2626 164 suomeksi (arkisin klo 9-15)  

p. 02 2626 174 ruotsiksi (arkisin klo 9-12) 

 

- Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua vaikeavammaisille haetaan 

vammaispalvelun kuljetuspalveluhakemuksella.  

- Lisätietoa kuljetuspalvelun myöntämisperusteista ja hakemisesta 

vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä: p. 050 3390 560 tai p. 044 7334 

697 

 

Terveydenhuollon maksukatto 

- Kunnallisen terveydenhuollon maksukaton täytyttyä asiakas saa 

maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.  

- Terveyspalvelun käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.  

- Lisätietoja asiasta saat Naantalin taloustoimistosta p. 02 4362 684 

 

Lääkekatto, eli vuosiomavastuu 

- Jos lääkekorvausten vuosiomavastuu ylittyy kohdallasi, sinulla on 

oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen Kelalta.  

 

Toimeentulotuki 

- Perustoimeentulotukea voit hakea Kelalta, jos tulosi, varasi ja saamasi 

etuudet, eivät riitä välttämättömiin menoihisi. 

 

  

tel:02-2626-164-
tel:02-2626-174-


Hoitotarvikkeet 

- Potilaiden hoidon ja sairauden seurannassa tarvittavien maksuttomien 

hoitotarvikkeiden- ja välineiden jakamisesta terveyskeskuksesta 

perustuu aina yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava 

lääkäri.  

- Hoitotarvikkeet ovat ilmaisia jos hoitotarvikkeiden- ja välineiden tarpeen 

arvioidaan olevan pitkäaikaista, yleensä yli 3 kuukautta kestävää. 

Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti. 

 

Kotihoito 

Kotihoito on kotiin annettua hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Tavoitteena 

on asiakkaan turvallinen selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. 

Kotihoidon tarve arvioidaan alueen sairaan- tai terveydenhoitajan tekemällä 

kotikäynnillä. Palvelujen myöntämisen lähtökohtana on, että asiakkaan hoito 

vaatii sosiaalihuollon tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista.  

Asiakkaalla on mahdollisuus saada kotihoidon lisäksi maksullisia 

tukipalveluja, joita myönnetään tarpeen mukaan. Kotihoidon tukipalveluihin 

kuuluvat ateria-, turvapuhelin-, kauppakassi- ja saunapalvelu.  

 

Tiedustelut kotihoidon palveluista:  
 

Varsinais-Suomen asiakasohjauspalvelu 

p. 02 2626 164 suomeksi (arkisin klo 9-15) 

p. 02 2626 174 ruotsiksi (arkisin klo 9-12) 

 

Omaishoito 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 

hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen 

avulla. Omaishoidolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu 

hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, sekä omaishoitajalle 

annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 

Naantalin kaupunki myöntää omaishoidontukea, mikäli tuen kriteerit täyttyvät. 

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena ovat työn sitovuus ja vaativuus. 

 

Tiedustelut omaishoidosta: 
 

Kotihoidon avohuollon ohjaaja p. 040 664 8131 

tel:02-2626-164-
tel:02-2626-174-
tel:040-664-8131


 

Päivätoiminta 

Päivätoiminta tukee kotona asumista ja kuntoutumista. Toimintaa järjestetään 

arkipäivisin. Päivätoiminnan hintaan sisältyy päivän ohjelma, aamiainen, 

lounas ja iltapäiväkahvi. Päivätoimintaan saa tarvittaessa kuljetuksen.  

Päivätoiminta p. 044 733 4510 

 

Tilapäishoito 

Lyhytaikaishoidolla pyritään tukemaan asiakkaan kotona selviytymistä ja 

ehkäistään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Lyhytaikaishoito 

mahdollistaa omaishoitajien loman. Lyhytaikaista hoitoa järjestetään 

Naantalin Birgittakodissa ja Myllykiventien ryhmäkodissa. 

Tilapäishoito p. 044 733 0015 

 

SAP-toiminta ja ympärivuorokautinen hoito 

SAP-työryhmä seuraa, arvioi ja palveluohjaa ikäihmisten hoidon tarvetta.  

Ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu ikäihmisille, joiden kotona asuminen 
säännöllisen kotihoidon tukemana sekä muiden tukipalveluiden, 
päivätoiminnan sekä lyhytaikaishoidon turvin ei ole enää mahdollista. 
Ympärivuorokautinen hoito on aina viimeisin asumispalvelumuoto, 
lähtökohtaisesti ikäihmiset asuvat omassa kodissaan omaisten ja erilaisten 
palveluiden turvin. 

Ympärivuorokautiseen hoitoon hakevan ikäihmisen hoidon- ja palveluntarve 
selvitetään ja arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Arviointi toteutetaan 
yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja eri ammattilaisten kanssa. Hakemukset 
arvioidaan ja päätökset tehdään moniammatillisessa SAP-työryhmässä. 
Työryhmä arvioi hakemuksen Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
asettamisen hoitoon ohjaamisen kriteerien mukaisesti. 
 

 


