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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

HÄTÄTILANNE
Henkeä uhkaava hätätilanne kuten elvytystilanne, kova rintakipu, runsas verenvuoto,
hengenahdistus tai halvausoireet:

SOITA 112 ja odota ohjeita
TERVEYSKESKUKSEN PALVELUT
Perusterveydenhuollon palvelut kempeleläisille tuottaa Kempeleen terveyskeskus.
osoite: Kirkkotie 21, 90440 Kempele
puhelin: 08 5587 2100 /vaihde
Avoinna: ma - to 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.00

Ajanvaraus
Vastaanoton kiireellinen ajanvaraus,
08 5587 2102, ma-to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.00
Vastaanoton kiireetön ajanvaraus,
08 5587 2140, ma-to klo 10.00–16.00 ja pe 10.00–15.00
Influenssarokotukset ja koronaneuvonta, 040 619 5538 ma-pe klo: 8-15

Asiakasmaksut:
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/asiakasmaksut.html
Erikoissairaanhoidon palvelut Kempeleen kunta hankkii ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiriltä Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Terveyskeskuksen hammashoitola
Voit varata ajan hammashoitolaan joko Kansalaisen ajanvarauksesta

tai soittamalla:

Ajanvaraus puh. 08 5587 2170,
Terveyskeskuksen hammashoitola sijaitsee osoitteessa: Kirkkotie 21 ja Ylikylän
hammashoitola sijaitsee: Mustikkapolku 4
ma-to klo 7.30–16.00 ja pe 7.30–15, puhelinruuhkaa on vähemmän iltapäivisin.

Hammaslääkäripäivystys
Arkipäivisin: puh. 08-55872 170 ma-to klo 7:30-16:00, pe klo 7:30-15:00.
Viikonloppuisin ja arkipyhinä: seudullinen päivystys klo 10:00-15:00.
puh. 044 7036 426. Osoite: Aapistie 3, Oulu.
Muina aikoina OYS:n yhteispäivystys: puh. 08-3152 655
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Laboratorio
Ajanvarauksen Kempeleen NordLab -laboratorioon voit tehdä joko Nordlabin verkkosivuilla
tai puhelimitse p. 0206 19 80 19 (arkisin klo 7–18).
Osoite: Kirkkotie 21, sisäänkäynti A2
Ajanvaraus verkossa:
https://nordlab.vihta.com/nordlab/#/reservation?region_filter=pohjois-pohjanmaa
Halutessasi voit varata näytteenottoajan myös muihin Oulun seudun NordLabin
näytteenottotoimipisteisiin.
Ajanvaraus
ja
näytteenotto
edellyttävät
aina
laboratoriolähetettä terveyskeskuksesta tai OYS:sta.

Röntgen
Terveyskeskuksen röntgen suorittaa perusterveydenhuoltoon liittyviä peruskuvauksia ja
ultraäänitutkimuksia terveyskeskuslääkärin lähetteellä.
Osoite: Kirkkotie 21, sisäänkäynti A2
Röntgen puh. 050 316 9524. Avoinna: ma-to klo 8.00–15.30, pe klo 8.00–14.00

Fysioterapia
Palvelut ovat ennaltaehkäisevää, korjaavaa ja ylläpitävää fysioterapiaa. Fysioterapiaan
tulevilla asiakkailla on oltava lääkärin lähete.

Fysioterapiapalveluiden yhteystiedot
Terveyskeskus, Kirkkotie 21, sisäänkäynti A3 kuntoutus.
Puh. 050 316 9520, puhelintunti arkisin klo 12.00–13.00.

Hoitotarvikejakelu
Terveyskeskuksen asiakkaat voivat saada maksutta sairauden hoidossa välttämättömiä
hoitotarvikkeita. Hoitotarvikejakelu tukee kotona selviytymistä ja on osana sairaanhoitoa.
Hoitotarvikejakeluun tarvitaan AINA lähete hoitavalta taholta.
Hoitotarvikejakelun aukioloajat: tiistai klo 8.30–11.30 ja torstai klo 12.30–15.30
Osoite: Kempeleen terveyskeskus, Kirkkotie 21, 1. krs, ovi B1
Tilaukset sähköpostitse: hoitotarvikejakelu.terveyskeskus@kempele.fi tai puhelimitse
050 316 9640 tai 050 316 9642.
Puhelinaika on tiistaina klo 8.30–11.30 ja torstaina klo 12.30–15.30.

Kansalaisen ajanvaraus
Kempeleen terveyskeskuksessa on käytössä Kansalaisen ajanvaraus -järjestelmä.
Kansalaisen ajanvarauksen käyttöön tarvitaan omat verkkopankki- tai mobiilitunnisteet.
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Kansalaisen ajanvaraus: https://kempele.terveytesi.fi/portal#/main
Ajanvarauksessa on mahdollista tarkistaa ja tarvittaessa perua ennalta annettuja
kiireettömiä vastaanottoaikoja seuraaviin palveluihin: suun terveydenhuollossa,
terveydenhuollossa tai hoitaja- ja lääkärivastaanotolla.
Kansalaisen ajanvaraustoiminta ei koske päivystys- eikä puhelinaikoja.

Puhelinpalvelun jonotus- ja takaisinsoittojärjestelmä
Terveyskeskuksessa on käytössä puhelinpalvelu- ja takaisinsoittojärjestelmä. Jonkin aikaa
jonotettuanne teille tarjotaan mahdollisuutta jättää takaisinsoittopyyntö. Voitte silloin
edelleen jäädä linjalle jonottamaan tai painaa numeroa yksi (1), jolloin puhelu katkeaa,
mutta asiakkaan numero jää järjestelmään. Jos numeronne on salainen tai sen näyttö
estetty, järjestelmä pyytää näpyttelemään takaisinsoittonumeron. Hoitaja soittaa takaisin
teille siinä järjestyksessä kuin soittopyynnöt on jätetty.
Jättäkää vain yksi takaisinsoittopyyntö.

Päivystys
Kempele kuuluu Oulun alueen yhteispäivystykseen (OSYP). Yhteispäivystyksessä hoidetaan
virka-ajan jälkeen klo 16–08 (perjantaina klo 15 alkaen) sellaisia äkillisiä sairauksia ja
tapaturmia, joiden vuoksi potilas ei voi odottaa seuraavaa arkiaamua ja omalääkärin
vastaanottoa.

Oulun seudun yhteispäivystys
Käyntiosoite: Oulun yliopistollinen sairaala: Kajaanintie 50, Sisäänkäynti A 1.
Terveysneuvonnan puh: 116117
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Ennen yhteispäivystykseen lähtöä kannattaa ensisijaisesti soittaa yllä mainittuun
päivystyksen terveysneuvontanumeroon. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka antaa
ohjeita sairastumiseen liittyen ja arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta.

Ikäihmisten neuvola
Toiminta on suunnattu yli 65-vuotiaille kuntalaisille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon
palveluiden piirissä. Neuvolassa on mahdollisuus muun muassa palvelu- ja
terveysneuvontaan sekä -ohjaukseen, verenpaineen mittaukseen, rokotuksiin sekä
ompeleiden poistoon.
Ikäihmisten neuvola toimii terveyskeskuksen vastaanotolla arkisin, sisäänkäynti B1.
Ilman ajanvarausta torstaisin klo 8.00–11.00, ilmoittaudu kiireettömään neuvontaan
(neuvonta 2).
Ajanvarauksella muuna aikana. Ikäihmisten neuvolassa tehdään myös muistitestejä, tätä
varten varataan erillinen aika. Ajan voi varata neuvolan puhelintunnilla, kts alla.
Ilmoittaudu varatulle ajalle itseilmoittautumisautomaatilla joko Kela-kortilla, ajokortilla tai
omalla henkilötunnuksella. Automaatti ohjaa ilmoittautumisen jälkeen neuvolan
odotusaulaan.
Neuvolan puhelintunti on maanantaisin klo 15–16 ja keskiviikkoisin klo 11.30–12.30, p. 050
467 9390. Jos linja on varattu tai ei vastaa, hoitaja soittaa takaisin heti kun mahdollista.

Muistiongelmat
Muistin toimintaan vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi jo kiire ja väsymys voivat
heikentää muistia ja keskittymiskykyä. Jos muistisi huolettaa sinua tai läheistäsi, kannattaa
hakeutua muistitutkimuksiin. Ikäihmisten neuvolan kautta tehdään alustavat
muistitutkimukset.
Lisätietoja saa muistiliiton sivuilta: www.muistiliitto.fi
Vertaislinja-tukipuhelin tarjoaa kuuntelevan korvan omaishoitajan arjen tilanteisiin
vuoden jokaisena päivänä klo 17–21 p. 0800 9 6000. Puhelu on maksuton. Muistineuvotukipuhelin tarjoaa muistisairauksiin sekä hoito- ja palvelujärjestelmiin liittyvää ohjausta
ja neuvontaa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin (klo 12–17) numerossa 09 8766
550 (0,08 €/min+pvm).

Terveystarkastukset
70- ja 75- vuotta täyttävien terveystarkastukset tehdään terveyskeskuksessa, ikäihmisten
neuvolassa.
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Hyvinvointia tukevat kotikäynnit tehdään 80 vuotta täyttäville. Hoitaja soittaa ja sopii
tarkastettavan kanssa ajan kotikäynnille.
Terveystarkastukset omaishoitajille tehdään kotihoidon vastaanotolla. Tarkastettaville
lähetetään kutsu kotiin.
Yllä mainitut tarkastukset tehdään henkilöille, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä.

Apuvälineet
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut on keskitetty PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskukseen.
Apuvälinelainaamo puh: 0400 242 993
Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu
Avoinna: ma klo 8:15 – 16:00, ti – to klo 12:00 – 16:00, pe klo 12:00 – 15:00

Ota Kela-kortti mukaan asiointikäynnille.
• Apuvälinelainaamoon voi tulla ilman ajanvarausta aukioloaikoina silloin kun kyseessä on
liikkumisen ja hygienian perusvälineiden arviointi ja lainaus (kävelykepit, kyynärsauvat,
rollaattorit, korkeat kävelytelineet ja -pöydät, manuaaliset pyörätuolit kuljetus- ja
lyhytaikaiseen käyttöön, wc-tuolit ja -korotukset, suihkutuolit, sängynjalankorotukset,
tarttumapihdit, sukanvetolaitteet, korotustyynyt). Apuvälineen tarpeen arvioinnissa
otetaan huomioon potilaan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuvälineen
toimivuudelle asettamat vaatimukset.
Ajanvarausyksikkö puh: 040 505 7310
Osoite: Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu
Avoinna: ma klo 8:15 – 16:00, ti – to klo 12:00 – 16:00, pe klo 12:00 – 15:00

• Ohjautuminen ajanvarausyksikköön tapahtuu lähetteellä omasta terveyskeskuksesta tai
muusta terveydenhuollon yksiköstä.
Apuvälineiden palautus: Tule apuvälinelainaamoon sen aukioloaikana, ota automaatista
Palautus-vuoronumero ja jää odottamaan vuoroasi.

Näkökeskuksen apuvälinelainaamo
puh: 08 315 3307
OYS/Kajaanintie 50, 90220 Oulu
https://www.ppshp.fi/Toimipaikat/Apuvalinepalvelut/Pages/default.aspx
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SOSIAALIPALVELUT
Kunnan sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään
ongelmistaan. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja
neuvontaa, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia
tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja
suoriutumista.
Käyntiosoite: Voimatie 6 A, 90440 Kempele.
Yhteydenotot puhelintunnilla klo: 9.00-10.00 puh. vaihde: 08 5587 2200
Aukioloajat: ma-to klo 8.00–16.00 pe 8.00–15.30.
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaalipalvelut/sosiaalityo.html

Sosiaalipäivystys
Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat kiireelliset tilanteet, jotka vaativat välittömiä
sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä.
Kiireellisissä asioissa virka-aikana klo: 8.00-16.00 päivystysnumero 044 4972273.
Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä sosiaalipalveluita koskevissa asioissa yhteys
Oulun seudulliseen sosiaalipäivystykseen puh. 044 7036 235 (ma-pe klo 16–08) ja
viikonloppuisin ja arkipyhinä 24 h. Kiireellisen työtehtävän aikana sosiaalipäivystäjät
eivät pysty vastaamaan puhelimeen. Näissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä
hätäkeskuksen puh. 112 kautta.

Vammaispalvelut
Vammaispalveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle
sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalveluja myönnettäessä
lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.
Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat kuljetuspalvelut,
henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet,
vaikeavammaisten päivätoiminta, kehitysvammaisten erityishuolto sekä palveluasuminen.
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä p. 050 4636 311
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut.html
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Huoli-ilmoitus
Mikä on huoli-ilmoitus?

Huoli-ilmoitus tehdään silloin kun herää huoli esimerkiksi ikääntyneen henkilön
muuttuneeseen toimintakykyyn, terveyteen tai arjessa jaksamiseen liittyen. Tai jos arviosi
mukaan hän ei kykene hankkimaan itselleen apua tai ei ymmärrä omaa avuntarvettaan.
Kuka voi tehdä huoli-ilmoituksen?
Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai viranomainen, joka on
huolissaan ikäihmisen, läheisen tai naapurin jokapäiväisestä selviytymisestä.

Kuinka toimin?
Voit
ilmoittaa
huolesi
vanhuksesta alla olevalla pdflomakkeella. Kirjoita lomakkeelle
tietoja, sekä kuvaus mistä huolesi
johtuu.
Kirjoita
halutessasi
yhteystietosi, jotta palveluohjaus
saa
tarvittaessa
lisätietoja.
Lomakkeessa kysytään, onko
vanhus tietoinen ilmoituksestasi.
Asiasta voi tilanteesta riippuen
keskustella kyseisen henkilön
kanssa, mutta huoli on sinun, ja
hoidonja
avuntarpeen
arvioinnin
voit
jättää
ammattilaisen
vastuulle
täyttämällä lomakkeen.
Lähetä täytetty lomake Kempeleen kunnan Ikääntyneiden palveluihin:
palveluohjaaja/Ikääntyneiden palvelut
Hovintie 10 C, 90440 Kempele
Huoli-ilmoitus ikääntyneen henkilön pärjäämisestä (pdf)
Huoli-ilmoitus henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen (pdf)
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaantyvien-palvelut/huoli-ilmoitus.html
Huoli-ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla:
virka-aikana ikääntyneiden palveluiden palveluohjaajalle 040 1584 020 tai
sosiaalitoimiston päivystysnumeroon 044 4972273 sekä
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virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun sosiaalipäivystykseen 044 7036235.

Oulun ensi- ja turvakoti tarjoaa suojaa silloin, kun kotiin jääminen on väkivallan, uhkailun
tai pelon takia turvatonta. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa,
asuinkunnasta riippumatta. Osoite on Kangastie 9 (Tuirassa), päivystysnumero on 0400581 606. Turvakodista saa myös puhelimitse keskusteluapua ja neuvontaa perhe- ja
lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Suvanto (ent. Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry)
Suvanto-linja ti klo 13–15 p. 0800 06776 apua lähisuhteissaan kaltoinkohtelua tai väkivaltaa
kohdanneille ikääntyneille ihmisille. Puhelu on maksuton.
Lakineuvonta vastaa ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan
liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 16–
18 numerossa 0800-06776. Puhelu on maksuton.
https://suvantory.fi/

Riippuvuudet
Päihderiippuvuus
Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Kunta
vastaa ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä osana lakisääteistä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistehtävää (EPT-laki, 523/2015, Sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisuja 2015:19). Ehkäisevän päihdetyön kohteena on koko väestö. Päihderiippuvuus ei
ole pelkästään käyttäjän itsensä asia vaan vaikuttaa aina koko lähiperheeseen.
Päihdeneuvonta puh. 0800 900 45. Numeroon voi soittaa 24/7, maksuton.
https://www.kempele.fi/media/tiedostot/kunta-ja-hallinto/saannot-jasuunnitelmat/ehaisevan_paihdetyon_ohjelma2020.pdf
https://ehyt.fi

Peliriippuvuus Päihdelinkki.fi (paihdelinkki.fi)
Lääkeriippuvuus
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/laakkeet
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IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut
Tukipalvelut on tarkoitettu pääasiassa vanhuksille. Kotihoidon tukipalveluita ovat
ateriapalvelut, vaatehuolto, kuljetuspalvelut, turvapuhelinpalvelut ja päivä- ja
virkistystoiminta sekä arvonlisäverottomat tukipalvelut. Tukipalveluista peritään
kunnanhallituksen vahvistamat asiakasmaksut.
Lisätietoja palveluohjaaja p 040 1584 020 sekä kotihoidon palveluesimies p. 040 1584 017
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaantyvien-palvelut/tukipalvelut.html

Ateriapalvelut
Sosiaalihuollon tukipalveluna järjestettyyn ateriapalveluun on oikeutettu henkilö, joka
sairauden, vamman tai ikääntymisen aiheuttaman toimintakyvyn alentumisesta johtuvasta
syystä ei suoriudu siitä itse. Aterian voi saada kotiin kuljetettuna tai asiakas voi käydä
ruokailemassa vanhusten- ja vammaisten palvelukeskuksessa (Hovintie 12).

Kuljetuspalvelut
Kts. Kohta Liikenne ja kulkeminen

Vaatehuolto
Kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus saada pyykkipalvelua hoito- ja palvelusuunnitelman
mukaisesti.

Turvapuhelinpalvelut
Turvapuhelin voidaan myöntää asiakkaalle, joka toimintakyvyn heikentymisen tai
sairauden vuoksi kokee turvattomuutta. Turvapuhelin mahdollistaa avunsaannin kotiin
ympärivuorokauden. Hälytyskäynneistä peritään maksu tilapäisen kotipalvelun mukaan,
mikäli palvelun saaja ei ole säännöllisen kotihoidon piirissä.

Arvonlisäverottomat tukipalvelut
Yritykset tarjoavat kotihoidon tukipalvelua asiakkaille, joilla toimintakyky on alentunut
ikääntymisen, sairauden tai vammaisuuden vuoksi. Näitä tukipalveluja ovat mm.
siivouspalvelut. Asiakas voi olla suoraan yhteydessä valitsemaansa yrittäjään.
Arvonlisäverottomia kotipalveluita tarjoaa:
Sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen tuottajat 2022.pdf
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SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN TUKIPALVELUJEN TUOTTAJAT
Arvojes Oy
Eerik Peltomäki p. 044www.arvojes.fi
2306 377
Gubbe Sydänystävä Oy

p. 044 7246 007
info@gubbe.io

www.gubbe.io

Hoivea Palvelut Oy

Hanneliisa Kyllönen p. 09
8564 6542 p. 044 431
4678

Ratsukatu 9 A 8 92150 Raahe
www.onnion.fi

JelpMix Oy

Markku ja Tarja Viljanen
p. 010-5671 800

Toivolankuja 2 A 15 90460
Oulunsalo www.jepmix.fi

Kempeleen Kotisiivous Oy

Mari Martinkauppi p.
044-5467 068

Ahotie 7 90440 Kempele
www.kempeleenkotisiivous.fi

Kotiapu Jaana Vuopponen
Tmi

Jaana Vuopponen p. 0408228 524

Korentokuja 16 90440
Kempele
www.jaanankotiapu.fi

Kotiapusi Oy

Senja Koivukangas p. 040
7668 198

Kaislaranta 40 90460
Oulunsalo www.kotiapusi.fi

Kotipalvelu Puhdas Tupa
Ky

Anne Hänninen p. 0447777 457

Hollikyydintie 7 C 27 90310
Oulu www.puhdastupa.f

Kotirinki Oy

Tiina Pietarila p. 050 5210
386

Kotirinki Oulu Kempele
kempele@kotirinki.fi
www.kotirinki.fi

Kotisiivous Virkkala Oy

Marja-Liisa Virkkala p.
0400-549 374

Loortintie 6 91800 Tyrnävä

Posti Oy/Posti Kotipalvelut

Britta Dölling-Hasu p.
040-721 4880

PL 7 00011 POSTI

PRN SPORTS Oy

Kristian Kullberg p. 04578761910

Kaivosrinteenkuja 2 e 35
01610 Vantaa

PP-Siivous Oy

Pirkko Paldanius p. 0405080 253

Mourungintie 164 90310
Oulu

Puhelu Päivässä Palvelu

Juha Kassinen 040-5650
246

Vihnetie 2 90940 Jääli
www.puhelupaivassa.fi
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Sahera Koti Puhtaaksi Oy

Saana Tyni p. 045- 6093
031

www.kotipuhtaaksi.fi Oulu

S Kotisiivouspalvelut Oy

Krista Korva p. 045-2393
337

Kangaskontiontie 10 B 90240
Oulu www.stella.fi

Siivouspalvelu Amanda

Ammi Ronkainen p. 044 9724 421

Hollarinhaka 4 B 90450
Kempele
www.siivouspalveluamanda.fi

Siivouspalvelu Loiste Oy

Martta Määttä p. 0449869 536

Kylmäniementie 8 90540
Oulu

S-Sisustus Oy

Tiina Rautio p. 050-3436
409

Louhimontie 10 90620 Oulu
www.s-sisustus.fi

Wanha Hertta Oy

Sari Vallioniemi p. 0504633 420

Juolukkatie 16 B 90940 Jääli
www.wanhahertta.fi

Päivä- ja virkistystoiminta
Toiminnan tarkoituksena on tukea muistisairaiden ja omaishoidettavien toimintakykyä
sekä tuoda vaihtelua arkielämään. Toiminnan avulla mahdollistamme omaishoitajille
vapaa-aikaa itsensä sekä asioiden hoitamista varten.
Päivätoiminnanohjaaja: p. 040 1584 022

Kotihoito
Kotihoito on kodissa tapahtuvaa ikäihmisen ja perheen yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa,
jolla tuetaan omassa kodissa selviytymistä ja asumista mahdollisimman pitkään. Kotihoito
voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Kotihoitoa haetaan asiakkaan henkilökohtaisen
palvelutarpeen kartoituksen kautta. Kotihoidon palveluiden tarve arvioidaan
ikäihmisen/omaisen tai muun hoitoon osallistuvan pyynnöstä. Säännöllisen kotihoidon
maksut määräytyvät asiakasmaksulain (1201/2020) mukaan.
https://www.kempele.fi/media/tiedostot/sosiaali-ja-terveys/ikaantyvien-palvelut/oikeaikahoiva_asiakasmaksut_2022.pdf
Tilapäisestä kotihoidosta peritään kertamaksu. https://www.kempele.fi/sosiaali-jaterveys/ikaantyvien-palvelut/kotihoito.html.
Kotisairaanhoitajat:
Länsi puh. 040-1584016
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Itä puh. 040-1584015
Palvelutalo puh. 040-1584014

Kotihoidon palveluseteli
Palveluseteli on kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämä sitoumus maksaa
yksityisen palveluntuottajan tuottamasta säännöllisestä kotihoidosta. Seteli korvaa
palvelujentuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon
asti. Viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä. Päätöksessä määritellään mitä
palveluja seteli kattaa, ja kuinka kauan se on voimassa.
Kotihoidon palveluseteliopas 2020 (pdf)
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajat 2022
SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELITUOTTAJAT
Caritas Palvelut Oy
Kaisa Hyyryläinen p. 040
7037 585

Caritas Willa Lupiini
Suolatie 4 90440 Kempele

Debora Oy

Asiakaspalvelu p. 010 3208
833

Tyrnäväntie 16 90400 Oulu

Hoivea Oy

Marjo Männistö p. 040
8257 700

Kempeleentie 7 B 90400
Oulu

Hovilan Palveluyhdistys ry

Anne Loukkola p. 040 5310
892 Arja Nissinen p. 040
5725 161

Kirkkotie 15 90440
Kempele

Kotipalvelu Elsa ja Oskari

Päivi Ahokas p. 045 1767
200

Louhimontie 10 90620 Oulu

Pohjois-Suomen Kotiapu ja
hoivapalvelut Oy

Leena Luukkonen p. 050
5010 055

Pitkänmöljäntie 36 F 21
90510 Oulu

Wanha Hertta Oy

Sari Vallioniemi p. 050
4633 420

Tirolintie 1 90530 Oulu

Omaishoito ja vuorohoito
Omaishoidolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista
palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, lakisääteisistä vapaapäivistä
(3vrk/kk) sekä omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuen määrä perustuu
annettavan hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa.
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https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaantyvien-palvelut/omaishoito.html
Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet 1.6.2021 alkaen (pdf)
Omaishoidon tuen palkkiot v.2022 (pdf)

Omaishoidon palveluseteli
Kotiin annettava palvelu -palveluseteliopas (pdf)
Omaishoidon vapaiden järjestelyn palvelusetelituottajat 2022
OMAISHOIDON VAPAIDEN JÄRJESTELYN PALVELUSETELITUOTTAJAT
Hoivea Oy

Marjo Männistö p. 040 8257
700

Kempeleentie 7 B 90400 Oulu

Pohjois-Suomen Kotiapu ja
hoivapalvelut Oy

Leena Luukkonen p. 050 5010
055

Pitkänmöljäntie 36 F 21 90510
Oulu

Wanha Hertta Oy

Sari Vallioniemi p. 050 4633
420

Tirolintie 7 90530 Oulu

Vuorohoito
Vuorohoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat kotona asumisen tueksi lyhytaikaisia
hoitojaksoja sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi.
Vuorohoitoon voit tiedustella paikkoja palveluohjaajalta puh. 040 1584 020.

Tukea asunnon korjaus- ja muutostöihin
ARA myöntää avustusta iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän
omakotitalonsa tai omistamansa asunnon korjaamiseen. Avustusta myönnetään vain
ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, ei esimerkiksi mökin korjaamiseen.
Avustus on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia
kotona asumiseen. Avustus edellyttää arvion ennen korjaustöiden aloitusta, www.ara.fi.
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden
arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista yli 65vuotiaille. https://vtkl.fi/toiminta/korjausneuvonta.
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Ikääntyvien palveluohjaus
Käyntiosoite: Hovintie 10 C, 90440 Kempele.
Palvelusihteeri puh. 040 158 4021
Palveluohjaaja, puh. 040 158 4019
- asumispalvelut
- SAP-yhdyshenkilö
- Hovilan kotihoidon ostopalvelu
Palveluohjaaja, puh. 040 158 4020
- omaishoidontuki, vuorohoito
- kuljetuspalvelut
- palvelutarpeen arviointi (uudet
asiakkaat)
- turvapuhelinpalvelut
Kotihoidon johtaja, puh. 050 316 9686

Veteraanit
Kotona asumista tukeviin palveluihin ja kuntoutukseen oikeutetun rintamaveteraanin tulee
olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen,
rintamapalvelustunnuksen
tai
rintamatunnuksen
omaava
rintamaveteraani.
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat
palvelut perustuvat
lakiin
rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja lakiin rintamaveteraanien
kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (54/2019) sekä asetukseen
rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988).
Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat palvelut ovat samalla
tasolla, mutta perustuvat edelleen eri lakeihin. Sotainvalidien palvelut perustuvat
sotilasvammalakiin.
Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin
määrärahaa, jolla kuntien on määrä järjestää oman kuntansa rintamaveteraaneille kotona
asumista tukevat palvelut. Palvelut perustuvat henkilökohtaisen palvelutarpeen
kartoitukseen, joka tehdään kunnissa lakisääteisesti (Laki ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012).
-

Veteraanit, heidän puolisonsa ja lesket ovat oikeutettuja maksuttomaan uintiin
Zimmarissa, uintikerroissa ei ole rajoitusta.
Veteraanien allasryhmä kokoontuu maanantaisin klo 14.15, puolisot ja lesket
voivat osallistua myös ohjattuun ryhmään
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-

Veteraaneille terveyskeskuslääkärin lähetteellä: hierontaa, fysikaalista hoitoa,
jalkahoitoja
Ylimääräisen rintamalisän saajille: silmälasihankinnoista ja proteettisista
hammashoitokuluista korvausta
Veteraaneille ilmaiset hammastarkastukset hammashoitolassa sekä ilmaiset
ehkäisevän hoidon käynnit hammashoitolassa.
Veteraanien fysikaaliseen hoitoon lääkärin lähetteellä sekä veteraanien laitosja päiväkuntoutukseen. Laitoskuntoutukseen (10 vrk) voi myös puoliso
osallistua valtiokonttorin määrärahoilla.

Muita palveluja veteraaneille: Kempele-Oulu alueella ilmainen matkustusoikeus linjaautolla, terveyskeskuksen vuosimaksua ei peritä, apteekkiostoista 10 % alennus (apteekit
antavat alennuksen), asuntojen korjausavustuksia sekä siivouspalvelua ostopalveluina.
Lisätietoja antaa arkisin klo 8.00–15.45 veteraaniasiamies puh. 050 316 9686

Palveluasuminen
Kotona asumista tuetaan monin eri tavoin, esimerkiksi kotihoidolla, kotihoidon
tukipalveluilla ja asunnon muutostöillä. Jos kotona asumista tukevat palvelut eivät enää
takaa turvallista asumista, on asumismuodoksi olemassa erilaisia vaihtoehtoja.
Kunnalla on tarjolla palveluasumista Hovintien palvelukeskuksella. Asuntojen vuokraus
toimii Kempeleenkartanon kautta. Asunnot on tarkoitettu kotihoidon palveluita
tarvitseville ja suosituksen asuntoon antaa palveluohjaaja. Tarjolla on yksiöitä ja kaksioita,
ruokailu ja päivätoiminta sijaitsevat viereisessä rakennuksessa, jossa on paikalla myös
kotihoidon henkilöstö ympärivuorokautisesti.
Lisätiedot: Kempeleenkartano puh. 040 5755 219
https://www.kempeleenkartano.fi/
Kirkkotiellä sijaitsee Hovilan palveluyhdistys Ry:n Hovila-koti, jossa on tarjolla vuokraasuntoja ikäihmisille, jotka tarvitsevat esimerkiksi tukipalveluja tai säännöllistä kotihoitoa.
Kotihoidon palvelut voidaan hankkia kunnan kautta ostopalveluna Hovilasta. Lisäksi on
ympärivuorokautista apua tarvitseville tehostetun palveluasumisen paikkoja, joihin
haetaan erikseen ja niihin myönnetään kunnasta palveluseteli.
Lisätiedot: Hovilan Palveluyhdistys Ry puh. 040 5310 892
http://hovila.net/yhteystiedot/
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TA-yhtymä vuokraa senioriasuntoja Suolatiellä Kempeleen Caritaksessa lähellä palveluja.
Asunnoissa on varallisuusrajat ja hakemusasiakirjoihin tulee toimittaa liitteeksi lääkärin
lausunto terveydentilasta.
Lisätiedot: TA:n asiakaspalvelu puh. 045 7734 3777
https://ta.fi/asumismuodot/senioriasunnot

Perhehoito
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen
huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityisessä kodissa tai perhehoidossa olevan
kotona. Perhehoito voi olla tilapäistä, jatkuvaa tai osavuorokautista. Perhehoito on myös
vaihtoehto omaishoitajien vapaiden järjestämiseksi.

Tehostettu palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n 3–4
momentissa mainittuja asumispalveluja. Tehostettua palveluasumista järjestetään
ikääntyneille henkilöille, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista ja
hoidon sekä huolenpidon järjestymiseksi he tarvitsevat siihen tarkoitukseen soveltuvan
asunnon palvelukodista. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan
tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.
Kempeleen kunnalla on käytössä tehostetun palveluasumisen palveluseteli. Kunta myöntää
palvelusetelin niille asiakkaille, jotka täyttävät Kempeleen kunnan tehostetun
palveluasumisen kriteerit ja joille on tehty SAP-työryhmän arviointi ja myönteinen päätös
tehostettuun palveluasumiseen.

Tehostetun asumisen palveluseteli
Tehostettuun palveluasumiseen myönnetään tuloihin pohjautuva palveluseteli, jolla
kustannetaan hoitovuorokauden hintaa palvelukodissa. Hoitovuorokausimaksuun
sisältyvät asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen päivittäinen perushoito ja
hoiva, lääkehuolto (ei lääkekulut), asumispalveluyksikössä järjestettävä viriketoiminta ja
turvajärjestelyt.
Saatuaan palvelusetelin, asiakas valitsee itselleen palveluntuottajan Kempeleen kunnan
hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista. Palvelusetelin arvon ylittävän osuuden
hoitovuorokausimaksusta asiakas maksaa itse palveluntuottajalle. Lisäksi asiakas maksaa
vuokran, ateriat, sekä mahdolliset vesi- sähkö- tai elinkustannusmaksut.
Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä
korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen
elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat
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huomioon ottaen. Palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaalle kohtuullinen. Palvelusetelin
arvon korottamista koskevasta asiasta on annettava päätös asiakkaalle.
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaantyvien-palvelut/tehostettupalveluasuminen.html
KEMPELEEN KUNNAN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIYRITTÄJÄT
Attendo Punahilkka, Kempele
044 4940980
Attendo Savotanpuisto, Oulu

044 4943450

Caritas-säätiö Oy, Willa Lupiini, Kempele

040 7637585

Esperi Care Oy Ainola, Oulu

050 5117753

Esperi Care Oy Annabelle, Tyrnävä

050 4092650

Esperi Care Oy Leinikki, Muhos

046 9234874

Esperi Care Oy Orvokki, Muhos

050 3277542

Esperi Care Oy Teppola, Oulu

044 5221164

Esperi Care Oy Virkku, Liminka

044 9815279

Hovilan Palveluyhdistys Ry Hovila-koti, Kempele

040 5310892

Humana Asumispalvelut Cajanus-koti, Kempele

044 0517522

Kotoisin Oy Kotoisin-koti, Kempele

0400 994331

Hoivatie Limingan Vesper-koti, Liminka

050 3125801

Hoivatie Pieni Pelakuu, Kempele

050 3125821

Hoivatie Sotainvalidien Veljeskoti, Oulu

040 5228472

Onnenrinne, Päivärinteen Timantti
Päivärinne/Muhos
Onnenrinne, Päivärinteen Timantti
Ainola /Oulu

0400 243 538
040 433 9549
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TALOUDELLISET ETUUDET JA MAKSUT
Kelan maksamat etuudet
Eläkkeen lisäksi voit saada Kelasta
- eläkkeensaajan asumistukea
- eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan
eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Eläkettä
saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon: perushoitotukeen, korotettuun
hoitotukeen ja ylimpään hoitotukeen.
- rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää maksetaan henkilölle, jolla on
rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus (myönnetty naisille), rintamatunnus,
todistus osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina 1945–1952.
- toimeentulotukea
Kelan kanssa asiointi arkisin klo 9–16.
Asuminen puh.020 692 210
Eläkkeet puh. 020 692 202
Kuntoutus ja vammaistuet puh. 020 692 205
Toimeentulotuki puh. 020 692 207
Sairastaminen ja kortit puh. 020 692 204
Muita numeroita löydät sivulta: www.kela.fi/soita-kelaan
Asiointi verkossa:
• Lähes kaikkia etuuksia voit hakea verkossa, www.kela.fi/asiointi.
• Kysy neuvoa asiantuntijoilta, www.kela.fi/kysy-kelasta.
• varaa aika palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun www.kela.fi/ajanvaraus

Maksukatot
Vuosiomavastuu eli lääkekatto
Vuosiomavastuu on korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja, jonka ylittymisen
jälkeen sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. Lisäkorvauksella pyritään siihen, että
lääkekustannukset eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi.
Vuosiomavastuu kertyy, kun ostat reseptillä korvausjärjestelmään kuuluvia lääkkeitä,
kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita. Myös maksamasi alkuomavastuu kerryttää
vuosiomavastuuta. Sen sijaan mahdollinen viitehinnan ylittävä osuus lääkkeen hinnasta ei
kerrytä vuosiomavastuuta. Vuosiomavastuun kertymistä voit seurata verkossa
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Sairaanhoitokorvaukset > Lääkkeiden omavastuukertymä > Näet kertymän niistä
lääkeostoista, joista olet saanut korvauksen.

Kunnallisen terveydenhuollon maksukatto
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto.
Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan aiempaa
enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon maksut ja tilapäisen
kotisairaanhoidon maksut. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat
asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.
Maksukattoon lasketaan mukaan: terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen
maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut,
päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.
Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista tai
yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Sitä saa myös vapaa-ajan asunnon
töihin. Saat kotitalousvähennystä mm. seuraavista töistä: keittiön, kylpyhuoneen, saunan
ja muiden huoneiden remontointi, omakotitalon sähkö-, putki- ja kaapelityöt,
ulkorakennuksen maalaus, turvalukon asennus. Saat kotitalousvähennystä mm.
seuraavista kotitaloustöistä: siivous, ruuanlaitto, pyykinpesu ja muu vaatteiden huolto,
piha-alueen ja puutarhan hoito, lumenluonti.
Hoiva- ja hoitotyötä ovat esimerkiksi lasten, vanhusten ja vammaisten hoito, kuten
peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu huolenpito. Näistä töistä saa
kotitalousvähennyksen. Myös toisen avustaminen kaupassa sekä pankissa ja apteekissa
asiointi toisen puolesta ovat sellaista hoiva- ja hoitotyötä, josta saa kotitalousvähennyksen,
kun se tehdään osana muuta laajempaa vähennykseen oikeuttavaa työtä.
Kun palkkaat yrityksen tekemään työtä
kotonasi, yrityksen täytyy kuulua
ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys ei
kuulu ennakkoperintärekisteriin, et voi
saada sen työstä kotitalousvähennystä.
Tarkista
etukäteen,
onko
yritys
ennakkoperintärekisterissä. Tee sopimus
yrityksen kanssa vasta, kun tiedät, että
yritys on ennakkoperintärekisterissä.
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Voit tarkistaa asian YTJ-yrityshausta (YTJ).
Lue lisää: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-javahennykset/kotitalousvahennys/kotitalousvähennyksen-edellytykset/

LIIKENNE JA KULKEMINEN
Julkinen liikenne
Kempeleen alueella liikennöi Oulun Joukkoliikenteen linja-autot 50, 51, 52K, 53A sekä 56.
Tarkemmat aikataulut löytyvät sivulta:
https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/reitit-ja-aikataulut
Waltti ja vyöhykehinnasto - Oulun joukkoliikenne - Oulun kaupunki (ouka.fi)

Joukkoliikenteen linja-automaksun voi kätevästi nykyisin maksaa myös pankkikortin
lähimaksuominaisuudella.
Maksutta saavat matkustaa:
- pyörätuolin käyttäjä ja saattaja kaikilla vyöhykkeillä.
- rollaattorin käyttäjä arkipäivisin (ma-pe) klo 10–14.
- sotaveteraanit veteraanilipulla koko toimialueella.
- eurooppalaisen vammaiskortin haltijan avustaja, kun kortissa on A-merkintä.
Kortinhaltija maksaa oman matkansa.

Juna
Juna-asema Kempeleessä osoitteessa: Asematie 12, 90440 Kempele
Juna-aikataulut: https://www.vr.fi/aikataulut

Taksi
Taksiasema Kempeleessä osoitteessa: Asematie 1, 90440 Kempele / Puh. 0600 300 81

Kelataksi
Voit saada korvauksen taksimatkasta, kun tilaat sen alueellisesta tilausnumerosta
terveydentilasi tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi. Jos joudut käyttämään
taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset siitä terveydenhuollon antaman todistuksen
(Todistus matkakorvausta varten, SV 67). Säilytä todistus itselläsi 6 kuukauden ajan. Jotta
voit saada korvauksen yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyistä matkoista, tarvitset aina
terveydenhuollon antaman todistuksen. Siitä pitää ilmetä, onko tehty tutkimus tai
annettu hoito sellaista, josta Kela maksaa korvauksen.
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Vuoden 2022 alusta kussakin maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa, jotka tarjoavat
Kelan korvaamia taksimatkoja. Valinta palveluntarjoajien välillä on sinun. Uudet numerot
ovat 0800-alkuisia ja tilauspuhelu on maksuton.
Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi tilausnumerosta
Tampereen aluetaksi 0800 415 720 tai
Pohjois-Suomen Taksi Oy

0800 933 77

Saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi enintään 25 euron omavastuun.
Jos tilaat taksin muulla tavoin, Kela ei korvaa matkaasi. Tilaa matka edeltävänä päivänä
viimeistään klo 14.00. Soitto alueelliseen tilausnumeroon on maksuton.

Vuosiomavastuu eli matkakatto
Jos itse maksamasi matkakustannukset ylittävät kalenterivuoden aikana 300 euroa, et
maksa loppuvuoden matkoistasi mitään.

Kuljetuspalvelut
Sosiaalihuoltolain mukaisia vanhusten kuljetuspalveluita myönnetään pääsääntöisesti yli
65-vuotiaille kempeleläisille, jotka eivät pysty käyttämään asiointiin joukkoliikennettä
sairaudesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvien liikkumisvaikeuksien vuoksi.
Kuljetuspalveluilla pyritään edistämään asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja
sosiaalista vuorovaikutusta. Kuljetuspalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että yksin
asuvan hakijan bruttotulot jäävät alle 1407 €/kk ja pariskunnan tulot jäävät alle 2270 €/kk.
Päätöstä tehtäessä huomioidaan lääkärinlausunto. Kuljetuspalvelusta peritään
omavastuuosuutena kilometriperusteisesti alimman linja-autotaksan mukainen
maksu/yhdensuuntainen matka eli 3,30 euroa. Kuljetuspalvelu (SHL:n mukainen) rajoittuu
oman kunnan alueelle.

Taksikortti plus
Kempeleen kunnassa on otettu käyttöön TaksikorttiPLUS 1.3.2021 alkaen.
Kuljetuspalvelukortti myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin eikä sitä voi käyttää
sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtäviin matkoihin. Näihin voi hakea korvausta Kelasta.
Kuljetuspalvelumatkan voi tilata Kempeleen kunnan kilpailuttamalta palveluntuottajalta.
Matkaa tilatessa varmista, että palvelun tuottajalle käy TaksikorttiPLUS –kortti
maksuvälineenä. Kuljettaja antaa asiakkaalle kuitin matkasta. Kuitissa on merkittynä jäljellä
olevien kuljetuspalvelumatkojen määrä kyseiselle kuukaudelle. Käyttämättä jääneitä
matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle.
Lisätietoja kuljetuspalveluista antaa palveluohjaaja, p. 040 1584 020
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Kuljetuspalveluhakemus:
https://www.kempele.fi/media/lomakkeet/sosiaalipalvelut/kuljetuspalveluhakemus_201
9.pdf

Vammaisen pysäköintilupa
Vammaisen pysäköintilupa antaa liikuntarajoitteiselle mahdollisuuden pysäköintiin
normaalia lähemmäksi käyntikohdettaan. Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen
ja se myönnetään vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse tai häntä voidaan kuljettaa.
Lupa haetaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Hakemukseen tarvitaan
lääkärinlausunto. Luvan hakemisesta ja myöntämisen edellytyksistä löydät lisätietoja
Traficomin nettisivuilta: www.traficom.fi

LIIKUNTAPALVELUT
Liikuntaneuvonta
Kaipaatko tukea, kannustusta tai ohjausta liikkumiseen tai liikunnan kipinän löytämiseen?
Sinulla on mahdollisuus saada maksutonta liikuntaneuvontaa. Neuvonnan ja ohjauksen
sisältö räätälöidään sinun tarpeidesi ja toiveidesi mukaan.
Ota rohkeasti yhteyttä:
- Erityisliikunnan koordinaattori p. 040 570 4711
- Ikäihmisten liikunnanohjaaja p. 040 664 3872

Virkistysuimala Zimmari
Virkistysuimala Zimmari sijaitsee kauppakeskus Zeppelinin kupeessa. Tilat ovat
esteettömät. Liikuntarajoitteisten asiakkaiden käytettävissä on rollaattori, suihkutuoleja ja
monitoimialtaalla allasnostin. Pukeutumistiloista löytyy myös inva-pukuhuoneet, joita voi
varata. Pyydä ranneke kassalta monitoimialtaan vesivoimistelua varten.
Yhteystiedot: Virkistysuimala Zimmari, Pekurintie 1, 90450 Kempele

Palvelupiste p. 050 316 9406
sähköposti: zimmari.uimala@kempele.fi
https://www.kempele.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/virkistysuimala-zimmari.html
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Liikuntakortit

(voimassa vuoden ostopäivästä)
Seniorikortti
Tarkoitettu kempeleläisille yli 65-vuotiaille omaehtoiseen vesiliikuntaan.
Seniorikortilla pääset Zimmariin sekä Kempelehallin ja Easymoven kuntosalille
Hinta 55 €
Alle 65-vuotiaiden liikuntapassi
Tarkoitettu alle 65-vuotiaille eläkeläisille omaehtoiseen liikuntaan. Hinta 55 €.
Liikuntapassilla pääset Zimmariin sekä Kempelehallin ja Easymoven kuntosalille.
Lisäksi kuntosalille tulee ostaa 8 euron hintainen magneettikortti, jolla sisäänpääsy
salille mahdollistuu.
Veteraanikortti
Kempeleläisille veteraaneille Virkistysuimala Zimmariin. Voit osallistua myös yleisiin
vesivoimisteluihin. Veteraanikortti on maksuton.
Erityisliikunnan vuosikortit
Tarkoitettu kempeleläisille, joilla on esittää EU:n vammaiskortti, vammaiskortin
haltijan avustaja tai tukihenkilö pääsee aina maksutta palveluun.
Hinta alle 18-vuotiaille on 27,50 €, aikuisille 55 €.
Omaishoitajien vuosikortti
Tarkoitettu kempeleläisille omaishoitajille omaehtoiseen vesiliikuntaan.
Kortin voi ostaa Zimmarin palvelupisteestä esittämällä omaishoitosopimuksen.
Hinta 55 €. Kyseessä on henkilökohtainen etuus.

Senioreiden liikunta
Asukastuvan tuolijumppa
maanantaisin klo 10–10.45 (kevyt) ja keskiviikkoisin klo 12–12.45
Osoite: Honkasentie 11
Kempeleläisten senioreiden kevennetty vesivoimistelu
maanantaisin klo 14.15 virkistysuimala Zimmarin monitoimialtaalla, ei musiikkia
Osoite: Pekurintie 1
Kempeleläisten senioreiden vesivoimistelu
tiistaisin klo: 14.30 ja torstaisin klo: 14 virkistysuimala Zimmarin monitoimialtaalla
Osoite: Pekurintie 1
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Kuntosaliharjoittelu
Kempeleläiset seniorikortin haltijat voivat käyttää Kempelehallin kuntosalia arkisin
klo 8.00–16.00 koulujen lukuvuoden aikana, varattujen vuorojen ulkopuolella.
Kempele-hallin vastaanotossa on myynnissä kulkulätkiä (hinta 8 €/lätkä), johon
seniorikortin voimassaolo ladataan. Lomien ja viikonlopun käytön ajalle on
ladattavissa erillinen oma erillinen ”lätkä”.
Osoite: Koulutie 3
Easymove
Kempeleläiset seniorikortin haltijat voivat lisäpalveluna hankkia kuukausijäsenyyden
Kempeleen Easymove-kuntosalille. Kuukausijäsenyys maksaa 10 € ja oikeuttaa käyttämään
kuntosalia perjantaisin klo 9.00–11.00.
Kuukausijäsenyys ostetaan Zimmarin
palvelupisteestä.
Osoite: Zemppi
Pekurintie 2, 90450 Kempele
Ohjatut liikuntaryhmät
Ajankohtaiset tiedot ohjatuista liikuntaryhmistä löytyy kunnan verkkosivuilta sekä
kuntatiedotteesta.
Lisätietoja p. 040 6643872.
Soveltava kuntosali
Soveltava kuntosali on tarkoitettu henkilöille, joiden on vaikea osallistua yleisesti
tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista,
ja jotka tarvitsevat apua kuntosalilaitteiden käytössä ja niihin menemisessä.
Lisätietoja ryhmästä, erityisliikunnan koordinaattori p. 040 5704711.
https://www.kempele.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/virkistysuimala-zimmari.html
http://kempelehalli.fi/
https://www.easymove.fi/
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Liikuntapaikat
Kempeleen urheilukeskus Sarkkirannasta löytyvät
hyvät
liikuntamahdollisuudet
urheiluun
ja
pelaamiseen. Köykkyrin virkistysalueella voi nauttia
kattavista
ulkoilureiteistä
vuoden
ympäri.
Ulkokuntoiluun löytyvät kuntoportaat Köykkyristä,
Sarkkirannasta sekä Linnakankaalta. Virkistysuimala
Zimmarissa on altaita monenlaiseen vesiliikuntaan.
Uimarannoilla voit vilvoitella lämpiminä kesäpäivinä tai
vaikkapa
harrastaa
talvikautena
avantouintia
Ouluntullin avantouintipaikalla. Ilon pilke –puisto
Suolatiellä on ikäihmisille suunnattu ulkopuisto
kuntoilulaitteineen.
Liikuntapaikat kartalla

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA
Kempeleen Asukastupa ”Kaikkien kuntalaisten olohuone”
Honkasentie 11, p. 044 273 5545
https://www.kempeleenasukastupa.net/tuvalla-tapahtuu/
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Kempele-opisto
Kempeleen kansalaisopiston nimi on Kempele-opisto. Toimisto sijaitsee osoitteessa
Honkasentie 15 B, 90450 Kempele.
Opistosihteeri p. 050 463 6431
Ajankohtainen esite: https://www.kempele.fi/vapaa-aika/kempele-opisto.html
Taitola on Kempele-opiston kädentaitojen opetustila, jossa pidetään paljon erilaisia
kursseja. Uusi Taitola tarjoaa loistavat ja monipuoliset opetustilat erilaisten kädentaitojen
oppimiseen. Meillä voit harrastaa mm. ompelua, kankaanpainantaa, nahkatöitä, kirjontaa,
keramiikkaa sekä monia ajankohtaisia tekniikoita. Taitolassa järjestetään pidempikestoisia
koko lukuvuoden mittaisia kursseja sekä paljon erilaisia viikonloppukursseja.
tekstiilityönopettaja, p. 050 4636 499
Taitolan osoite: Honkasentie 15 B, kartalla
Kudontatilan osoite: Honkasentie 11

Kempeleen kirjastot
Kempeleessä on kolme kirjastoa: Kempeleen pääkirjasto Zeppeliinissä sekä Linnakankaan
ja tietotorin omatoimikirjastot.
Kempeleen pääkirjasto
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele.
Avoinna ma - to klo 10–19, pe klo 10–17, la klo 10–15
Sijaitsee kolmannessa kerroksessa, hissi, esteetön pääsy.
Linnakankaan omatoimikirjasto
Linnakaarto 20, 90450 Kempele.
Avoinna ma - pe klo 16–20, la 10–15 (omatoimiaika)
Sijaitsee Kempeleen Linnakangastalolla, käynti sisäpihan kautta E-ovesta.
Tietotorin omatoimikirjasto
Koulutie 4B, 90440 Kempele.
Avoinna ma –pe 8–20, la 10–15 (omatoimiaika)
Sijaitsee Kempeleen kirkonkylän koulun D-talossa, omatoimiaikana käynti Kempelehallin
puoleisesta ovesta.
Tiedustelut ja lainojen uusinnat, puh. 050 316 9409
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OUTI-verkkokirjastossa voi muun muassa uusia lainoja, maksaa kirjastomaksuja ja tehdä
varauksia.
Kirjastossa voi myös käyttää tietokonetta, ottaa kopioita, tulostaa ja skannata. Tarvittaessa
kirjastossa annetaan asiakkaille digiapua.
Kotoa käsin voi lukea sähköisiä aikakausilehtiä tai katsella elokuvia kirjastokortin numeron
ja pin –koodin avulla.
https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto
Celia äänikirjat
Äänikirjat antavat mahdollisuuden nauttia kirjallisuudesta silloin, jos näkö on huonontunut
tai kirjan lukeminen on työlästä tai vaikeaa. Äänikirjojen lainaaminen ja kuuntelu on
maksutonta. Celia äänikirjoja voi kuunnella verkkopalvelusta älypuhelimella, tabletilla tai
tietokoneella. Mobiililaitteisiin voi ladata kuuntelusovelluksen.

Kirjaston kotipalvelu
Kempeleen kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu niille kempeleläisille, jotka eivät iän,
sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi voi itse asioida kirjastossa. Kotipalvelu
on maksutonta ja kirjastoaineisto toimitetaan kotipalveluasiakkaille kerran kuukaudessa.
Samalla palautetaan edellisen kuukauden aineisto. Kirjaston henkilökunta valitsee
toimitettavan aineiston asiakkaan toiveiden mukaisesti; kirjat, musiikki, elokuvat, lehdet
ym.
Kuukausittaiset aineistokassit toimitetaan asiakkaille Lions Club KempeleSampolan toimesta.
Kotipalvelusta kiinnostuneet voivat tiedustella lisää suoraan kirjastosta tai
puhelimitse numeroista p. 050 316 9408 tai p. 050 316 9409.

Kempeleen tapahtumakalenteri
Kuukausittainen Kempeleen tapahtumakalenteri löytyy Kempeleen kunnan sivuilta:
https://www.kempele.fi/tapahtumat.html

Kulttuurikohteet
Kempeleen 10 kärjessä kulttuurikohteet,
kulttuuriympäristö ohjelmasta:
-

kaupungin

naapurina

–Kempeleen

Kirkonmäki, Vanha kirkko on kansanmiesten rakentama vuosina 1688–1691.
Asema-alue ja entinen Kempeleen-Salon osuusmeijeri
Pirilän puutarhaoppilaitoksen alue
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-

Kunnanmartti, kotiseutumuseo, Tyypillinen pohjoispohjalainen neliöpiha,
johon kuuluvat asuinrakennus ja navetta sekä talli.
Kulttuurimaisemakohteet: Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet
Vihiluodontie kirkolta Alakylän alueelle
Kiiesmetsä Ollilan alueella, vanhaa puustoa ja polkureittejä.
Kempeleen urheilukeskus Sarkkirannan alueella
Mourunkijärvi Juurussuon alueella

Kotiseutumuseo
Kirkkotie 18, 90440 Kempele

Kempeleen kirkot
Kempeleen vanha kirkko
Vihiluodontie 590, 90440 Kempele
Kempeleen pyhän kolminaisuuden kirkko
Piriläntie 190, 90440 Kempele

Kaikukortti
Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin ja -paikkoihin,
kuten konsertteihin, teattereihin ja museoihin. Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa
taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille, jotka ovat asiakkaana
Kaikukorttia jakavassa sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Kortti on henkilökohtainen ja
maksuton. Kaikukortti on voimassa vuoden kerrallaan. Kaikukorttia jakavat Kempeleessä
sosiaali- ja terveysalan ja hyvinvointitoimialan toimijat.
Kaikukortilla voit osallistua myös muiden paikkakuntien Kaikukortti-tarjontaan. Lisätiedot
muiden paikkakuntien Kaikukorttikohteista valtakunnallisilta Kaikukortti -sivuilta.
Huomaathan, että paikkoja on rajattu määrä.
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Vapaa-aika
Vihiluoto on Kempeleen merellinen helmi
Vihiluodon Kyläyhdistys on rakentanut esteettömän luontopolun. Esteetön luontopolku
lähtee Airport Hotellin parkkipaikalta. Luontopolulla on opasteita linnuista ja kasvustosta,
polku kaartaa rantaa pitkin. Polkua pitkin pääsee lintutornille ja nuotiopaikalle, kesäisin
rantakaislikossa laiduntaa lampaita. Vihiluodosta löytyy myös pienvenesatama ja
uimaranta.
https://www.vihiluoto.com/

Linnunradan tila
Kempeleen Juurussuolla toimii Linnunradan tila, jossa
voi tutustua alpakoiden sekä kotieläinten elämään.
Tilalla on myös Sateen Tupa -myymälä, jonne on
esteetön pääsy.
Myymälästä voi osaa Linnunradan tilan tuotteita.
Lisätietoja: Sanna Siira, Mourungintie 217
p.040 8314 845
https://www.linnunradantila.fi/

Kuva: Piia Valppu

Yhteisöllisyys ja sosiaalinen toiminta
Seurakunnan palvelut
Kempeleen seurakunnassa pidetään sunnuntaisin jumalanpalvelus, lisäksi seurakunnalla on
monenlaista toimintaa; raamattu- ja keskustelupiiri, vapaaehtoistoimintaa, kirkkokuoro.
Kahvila Ilonpisara
Ilonpisara on seurakunnan kohtaamispaikka, jossa voi juoda kahvit edulliseen hintaan ja
samalla tukea diakonia- ja lähetystyötä. Vapaaehtoiset pyörittävät kahvilatoimintaa ja
järjestävät toisinaan ohjelmaa. Ilonpisara toimii Keskustan srk-talon salissa ja on avoinna
tiistaisin klo 12–15.
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Mitä diakonia on?
Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa lähimmäisen auttamista. Diakonia
auttaa selviytymään vaikeuksien keskellä.
Ajanvaraus vastaanotolle ma ja to klo 09–10.
Kirkonkylän diakoniatoimisto: diakonissa p. 040 779 0365 sekä diakoni p. 040 770 7431.
Kokkokankaan diakoniatoimisto: diakoni p. 040 779 0368 sekä diakonissa p. 040 779 0367.

Diakonian vapaaehtoistyö
Kempeleen seurakunnassa voi tehdä vapaaehtoistyötä erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi
kahvinkeittäjänä,
lauluryhmässä,
lähimmäispalvelutoiminnassa
tai
muissa
palvelutehtävissä seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa.
Lisätietoja puh. 040 779 7705
Lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori: minna.sorvala@evl.fi

Eläkeläisten piirit
Seurakunnassa toimii kaksi eläkeläisten piiriä:
Päiväpiiri
parittomien viikkojen torstait klo 12 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Lisätiedot diakoni p. 040 779 0368.
Seurakuntapiiri
parillisten viikkojen torstait klo 12 Pyhän kolminaisuuden kirkossa.
Lisätiedot diakonissa p. 040 779 0365 tai 050 457 8022.

Säännöllisesti kokoontuvat kerhot
• Eläkeliiton järjestämä Kempeleen Nuorisoseuran tiloissa
Laulukerho ma klo 10 (paril.viik.)
Senioritanssi ma klo 15.30
Keppijumppa ti klo 8.00
Keilaus Zempissä ti klo 11
Keskiviikkokerho joka toinen viikko klo 13–15
Reissuteatteri ke klo 12 (pariton vi)
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Sukkis to klo 14.30 (paril.viik.)
Venytysjumppa pe klo 8.30
Karaoke pe klo 9.45-12.15
Osoite: Kirkkotie 19
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kempele

•

Rantalakeuden Eläkkeensaajat RES ry järjestää Kempeleen Nuorisoseuran tiloissa
Boccia tiistaisin klo 13.00–14.30
Senioritanssia tiistaisin klo 14.30–15.00
Jumppa torstaisin klo 10.00–10.45
Torstaikerho klo 10.45–12.30
Osoite: Kirkkotie 19
https://rantalakeus.elakkeensaajat.fi/

• Kempeleen Eläkeläiset ry kokoontuu Kempeleen Työväentalolla järjestäen
Kerhotapaamisen torstaisin.
- Torstaikerhon ohjelmassa on alustuksia, tietoiskuja, jumppa, ruokailu ja
lopuksi on bingo.
- Tapahtumiin kuuluu lisäksi juhlia ja matkoja.
Osoite: Koskelantie 24
https://www.kempeleenelakelaisetry.fi/
• Kempeleen liikuntapalvelut järjestää asukastuvalla
tuolijumppaa tiistaisin klo 9.-9.45 (kevyt)
tuolijumppaa keskiviikkoisin klo 11–11.45
Osoite: Honkasentie 11
https://www.kempele.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/ohjattu-liikunta.html
• Sydänyhdistyksen Sydänillat Kempeleen Nuorisoseuralla joka kuukauden kolmas torstai
klo 18.
Osoite: Kirkkotie 19
https://sydan.fi/kempele-oulunsalo/
• Kempeleen Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka,
johon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymää ja kahvittelemaan. Voit
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osallistua Ommaiskahvilan luentoihin ja toimintoihin, vaikka et olisi virallinen omaishoitaja.
Toiminnan järjestää Oulun seudun Omaishoitajat. Ommaiskahvila pidetään keskustan
seurakuntakodin salissa. Kempeleen Ommaiskahvila - Oulun seudun omaishoitajat (osol.fi)
• Oulun seudun Muistiyhdistyksen Muistikahvila kerran kuukaudessa keskiviikkoisin
osoitteessa Ilonpisara, Tiilitie 1. Lisätietoja p. 040 718 1707.
Toimintaa kunnissa | Oulun Seudun Muistiyhdistys ry (osmy.fi)

Punaisen ristin vapaaehtoistoiminta
Ystävätoiminnan peruskurssi
Ystävätoiminnan kurssin käytyäsi voit toimia Punaisen Ristin vapaaehtoisena ystävänä.
Perehdytämme ja tuemme sinua tehtävässäsi. Punaisen Ristin ystävätoiminnan kautta voit
toimia esimerkiksi ikäihmisen tai nuoren ystävänä.
Toimitilan osoite: Hovintie 8, Kempele
puh. 044 0886112
Sähköposti: toimisto.sprkempele@gmail.com
https://rednet.punainenristi.fi/kempele

Yhdistystoiminta Kempeleessä
Eläkeliiton Kempeleen yhdistys ry
Kempeleen eläkeläiset ry
Rantalakeuden eläkkeensaajat RES ry
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Kempele-Seura ry
Kempele-Oulunsalo sydänyhdistys
Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Oulun Seudun Kuulo ry
Oulun seudun neuroyhdistys ry.
Oulun seudun omaishoitajat ry
Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry
Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry
Pohjois-Suomen SYLI-keskus
Pohjois-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry
Suomen Punainen Risti Kempeleen osasto
Uuden Oulun Reumayhdistys (Uure)

KAUPALLISET PALVELUT
Apteekit
KEMPELEEN I APTEEKKI
Kauppatie 2
90440 Kempele
puh. 08 515 525. Avoinna: ma – pe 8.30–19, la 9–16, su suljettu
ZEPPELININ APTEEKKI
Kauppakeskus Zeppelin
Zeppelinintie 1
90450 Kempele
puh. 08 520 4025. Avoinna: ma-pe 9–20, la 9–18, su 12–18

Respecta
Yleensä vastaanotollemme tullaan julkisen terveydenhuollon lähetteellä ja
maksusitoumuksella eli tällöin hoitava tahosi maksaa Respectassa tehdyn palvelun ja
apuvälineratkaisun. Asiakkaaksemme voi tulla myös ilman lähetettä ja maksusitoumusta.
Respectan valikoimista löydät mm. rollaattorit, pyörätuolit, kävelykepit, kodin
pienapuvälineet, liukuesteet, hygienia-apuvälineet.
Katso lisää: https://kuvasto.respecta.fi/
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Käytössä myös vuokrauspalvelu: https://kuvasto.respecta.fi/c/517-vuokratuotteet/
Osoite: Kiviharjunlenkki 4 (Rehapolis 1), 90220 Oulu
Valtakunnallinen asiakaspalvelu
klo: 8–18 puh. 0207 649 749
Vuokrauspalvelu puh. 0207 649 740 klo: 8–11.30
Myymälä puh. 040 3488 597

Haltija
Haltijan kautta voit ostaa mm. kävelykepit, rollaattorit, sähköpyörätuolit, suihkutuoleja ja
paljon muita. https://www.haltija.fi/tuotteet/
Verkkokaupan kautta voi ostaa mm. kuntoutus ja terapiavälineitä, lämpötuotteita ja
lonkkasuojia, suihkutuotteita, hoitotarvikkeita, painike- ja ympäristönhallintalaitteita.
https://www.haltija.fi/tuote-osasto/verkkokauppa/
Osoite: Kiviharjunlenkki 1 C, 90220 Oulu
Asiakaspalvelu ja myynti puh. 09 612 2250,
huolto puh. 020 778 9321

Haltija, Terttu Lilja
• mm. hoitosukat ja -hihat, jalkojenhoito-, kuntoutus- ja lämpötuotteet, vartalon ja raajojen
tukituotteet, kotihoitotuotteet.
https://www.haltija.fi/ratkaisut/terttu-lilja/
Osoite: Hallituskatu 23, 90100 Oulu
Asiakaspalvelu puh. 050 5017 028
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ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET
Sosiaali- ja potilasasiamies
Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai
kohteluun hänellä on oikeus:
- tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle
- tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle
Sosiaali- ja potilasasiamies tiedottaa potilaan ja asiakkaan oikeuksista terveydenhuollon
eri palveluissa sekä neuvoo muissakin lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, esim.
tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa ongelmissa. Asiamiehen puoleen voi
kääntyä myös silloin, kun on epäily hoitovahingosta.

Kempeleen sosiaali- ja potilasasiamies
Mirva Makkonen
p. 044 703 4115
Osoite: Kansankatu 53 (Kumppanuuskeskus), PL 37, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Muistutuksen teko
Terveyden- tai sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus tehdä muistutus, mikäli kokee
saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.
Muistutukset lähetetään kirjaamon kautta:
Kempeleen kunta, Kirjaamo, PL 12, 90441 Kempele.
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaantyvien-palvelut/asiakkaan-oikeudet

Kuluttajaneuvonta
Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja
sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.
Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta: puh. 029 505 3050, ma-ke, pe klo 9–12, to 12–15
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/
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Oulun Oikeusaputoimisto, talous- ja velkaneuvonta
Maksutonta talous- ja velkaneuvontaa Oulun
oikeusaputoimistosta
OULUN OIKEUSAPUTOIMISTO
Lakeustalo, C-talo 2.krs
Liminganraitti 10 C
91900 Liminka
Oikeusaputoimistosta on mahdollista saada talous- ja
velkaneuvontaa.
Talousja
velkaneuvonnassa
kartoitetaan kaikki vaihtoehdot velkaongelmien
ratkaisemiseksi. Talous- ja velkaneuvojat toimivat myös
oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana kaikissa velkajärjestelyyn liittyvissä asioissa.
Talous- ja velkaneuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta. Saat yhteyden Oulun
oikeusaputoimistoon soittamalla palvelunumeroon 029 566 1460 tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen oulu.velkaneuvonta@oikeus.fi

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN
Omakanta
Omakanta on kansallinen verkkopalvelu, johon kirjataan sekä yksityisen että julkisen
terveydenhuollon tietoja. Palvelun kautta voit katsoa omia terveystietojasi,
hoitohenkilökunnan kirjaukset sekä laboratorio- ja röntgentutkimusten lausunnot.
Reseptien tiedoista näet, mihin asti resepti on voimassa ja onko siinä vielä lääkettä jäljellä.
Palvelun kautta voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.
Lisäksi voit antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää niiden
luovuttamisen.
Jos käyt omalla terveysasemalla esimerkiksi laboratoriokokeissa, niiden tulokset siirtyvät
omakantaan nähtäväksi vasta kun lääkäri on tarkistanut tulokset.
https://www.kanta.fi/omakanta

Miten turvaan tahtoni toteutumisen?
Oikeudellisella ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuden suunnittelua ja varautumista
mahdolliseen toimintakyvyttömyyteen. Oikeudellinen ennakointi kannattaa. Saat itsellesi
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rauhallisen mielen, jos sinulle sattuu jotain, voit luottaa, että luottohenkilösi hoitaa asioitasi
tavalla, jotka olet itse määrittänyt. Voit myös varmistaa elämänlaatusi ja –arvojesi
kunnioittamisen, se helpottaa myös läheisiäsi, kun he tietävät kuka asioitasi hoitaa ja
miten. Se selkiyttää myös viranomaisia ja hoitohenkilökuntaa, he tietävät kuka päättää
puolestasi ja millä perusteella, se myös ehkäisee väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä.
Nikumaa H, Koponen E: Miten turvaan tahtoni toteutumisen, opas oikeudelliseen
ennakointiin

Edunvalvonta
Edunvalvoja
Henkilö voi tarvita edunvalvojaa tilanteissa, joissa hän on korkean iän, sairauden,
heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemätön huolehtimaan
taloudellisista asioistaan. Edunvalvojana voi toimia tehtävään määrätty yleinen
edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut siihen suostumuksen ja on tehtävään
sopiva, sopivuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Asiaa lähdetään tavallisesti edistämään
yhteistyössä asianomaisen kanssa. Lääkärintodistus on yksi hakemuksen liitteistä.
Digi- ja väestötietovirasto, Oulu

Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Postiosoite: PL 78, 90101 OULU
Palveluajat: ma - pe 9.00–16.15
Toistaiseksi asiakaspalvelua saa vain ajanvarauksella.
Holhous ja edunvalvonta: puh. 0295 536 256
lisätietoja: https://dvv.fi/holhous

Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön
huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan
asioitaan. Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa.
Lisätietoja: https://www.muistiliitto.fi/fi/etuudet-ja-oikeudet/edunvalvontavaltuutus

Hoitotahto
Hoitotahdossa ilmaiset, millaista hoitoa haluat elämän loppuvaiheessa. Hoitotahto on hyvä
tehdä siltä varalta, että et pysty itse osallistumaan hoitopäätöksiin. Hoitohenkilökunnan
täytyy kunnioittaa toiveitasi hoidosta, hyvästä elämästä ja arvokkaasta kuolemasta.
Miten hoitotahto tehdään?
Voit tehdä hoitotahdon Omakanta-järjestelmässä, kirjallisesti todistajien vakuuttamana
tai suullisesti.
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Lisätietoja: https://www.muistiliitto.fi/fi/etuudet-ja-oikeudet/hoitotahto
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto

Elinluovutustahto
Elinluovutustahto tarkoittaa, että haluat luovuttaa kuoleman jälkeen elimiä ja kudoksia
käytettäväksi elinsiirtoon toisen henkilön hoitamiseksi. Voit tallentaa elinluovutustahdon
helposti yhdellä klikkauksella Omakannan Elinluovutustahto-sivulla. Elinluovutustahto on
syytä kertoa myös läheisille.
https://www.kanta.fi/tiedote/-/asset_publisher/cf6QCnduV1x6/content/omakannassavoit-tehda-elinluovutustahd-1

VAIKUTA
Seniorineuvosto
Kempeleen kunnassa toimii seniorineuvosto, jonka toiminnan avulla pyritään edistämään
ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia kuntaorganisaatiossa. Neuvosto voi tehdä esityksiä ja
aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisten elämään ja palveluihin vaikuttavissa asioissa.
Seniorineuvostossa on tällä hetkellä kymmenen jäsentä sekä vastuuhenkilö ja sihteeri.
Neuvoston jäsenet toivovat kempeleläisiltä ikäihmisiltä yhteydenottoja, esityksiä ja ideoita
asioista, joita neuvosto voisi viedä eteenpäin. Seniorineuvoston asettaa kunnanhallitus
toimikaudekseen ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.
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ANNA PALAUTETTA
Tällä lomakkeella voit jättää palautetta Kempeleen kunnalle:
https://www.kempele.fi/palaute.html
Kuntalaisaloitteen voit tehdä sähköisesti nettisivujen Osallistu ja vaikuta - sivulla.
https://www.kempele.fi/kunta-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta.html

TÄRKEÄT TIETONI
ICE kontakti matkapuhelimeen
ICE-henkilö on esimerkiksi perheenjäsen tai ystävä, jolle sinua auttava voi soittaa hädän
tullen. Kirjaimet ICE tarkoittavat hätätilannetta (In Case of Emergency). Jotkut laitteet
käyttävät ICE-henkilöstä suomennosta hätäyhteyshenkilö. Voit valita yhden tai useampia
ICE-ihmisiä. Jos puhelin on lukittu, olisi ICE-kontaktien tiedot hyvä laittaa saataviin
lukitusnäytölle.

112 Suomi -sovellus matkapuhelimeen
112 Suomi on hätäkeskuslaitoksen tuottama sovellus. Sen palveluihin kuuluvat
hätänumeroon soittaminen, sijaintitiedon välittäminen, päivystysnumerot kiireettömään
avuntarpeeseen, vaara- ja viranomaistiedotteet, toimintaohjeet erilaisiin hätä- ja
ongelmatilanteisiin sekä lähin sydäniskuri.
Etsi sovellus sovelluskaupasta nimellä 112Suomi ja lataa se älypuhelimeesi sovelluskaupan
ohjeita noudattaen.
https://112.fi/112-suomi

https://112.fi/sijaintitieto

Kuvat Martta Haataja, ellei toisin mainita.

Ikäihmisten opas, versio 1. Tammikuu 2022. Muutokset mahdollisia.
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