
Munuais- ja maksaliiton  
omaislomituspalvelu

Kenelle?
Pitkäaikaissairaan lapsen perheelle, jossa 
lapsella on munuais-, maksa-, sydän- tai 
suolistosairaus, joka todennäköisesti 
etenee elinsiirtoon. Elinsiirtoon johtavaa 
munuais- ja maksasairautta sairastavia 
lapsia syntyy vuosittain noin 10–20. Pal-
velu on tilapäistä lyhytaikaista hoitoapua 
omaishoidon vapaiden järjestämiseksi 
perheiden kotona. Palvelua tarjotaan val-
takunnallisesti.

Millaisessa elämäntilanteessa?
Kun lapsella on vaikea munuais- tai maksasairaus tai kun lapsi 
tarvitsee dialyysihoitoa tai odottaa elinsiirtoa tai elämä elinsiirron 
jälkeen on edelleen haastavaa ja työlästä ja vanhempi toimii lapsen 
omaishoitajana. Perheet ovat erityisen vaikeassa elämäntilanteessa 
vakavasti sairaan lapsensa raskasta hoitoa toteuttaessaan enim-
mäkseen lapsen kotona. Esimerkiksi pieni dialyysilapsi tarvitsee 
aikuisen valvontaa ympäri vuorokauden. Hoitorengaspalvelu tarjoaa 
vanhemmille mahdollisuuden hetken lepoon ja hoitovastuusta irtiot-
toon.
Jos et ole saanut kunnasta omaishoidon päätöstä, ole yhteydessä 
Munuais- ja maksaliittoon Marjukka Miettiseen, niin pohditaan sinul-
le tilapäistä hoitoapua Veikkauksen rahoituksella. Vastaavaa palve-
lua tarjoamme myös Veikkauksen avustuksella niille perheille, joiden 
vanhemmilla ei ole oikeutta omaishoidon vapaisiin, mutta perheessä 
on kuitenkin erityistä tukea tarvitseva munuais- tai maksasairautta 
sairastava lapsi.

Kuka omaishoidon palvelun maksaa?
Tämä on omaishoidon palvelu, jonka tarjoamme jokaisen perheen omalle kunnalle mah-
dollisuutena ympäri Suomea. Kunta ostaa Munuais- ja maksaliiton palvelua useimmiten 
määräaikaisesti maksusitoutuksella/ palvelusopimuksella. Omaishoitaja, olethan meihin 
yhteydessä, niin voimme kertoa palvelusta kunnallesi lisää ja antaa palvelusta tarjouksen.

Meidän perheelle omaishoidon palvelut ovat olleet äärettömän 
tärkeitä ja tukeneet jaksamista. Yhteistyö on sujunut hienosti 
ihanien tuttujen hoitajien kanssa. Lapsi on aina odottanut 
innoissaan aikaa hoitajan kanssa.”
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Kysy lisää omaishoidon palvelusta

Perheet huolehtivat, että lapsen kotona hoitorengashoitajan käytössä on 
voimassa oleva lapsen hoitosuunnitelma, lapsen käytössä olevat lääkkeet, 
lapsen käytössä olevat apuvälineet ja hoitotarvikkeet sekä taksikortti ja 
Kela-kortti mahdollista tarvetta varten. Lisäksi kotona tulee olla lapsen 
vastuuhoitotahon yhteystiedot sekä vanhempien yhteystiedot heidän pois-
saolonsa aikana.

Mitä palvelu vaatii perheeltä?

Palvelua toteuttaa perheen kotona Munuais- ja maksaliiton hoitorengashoitaja. Palvelu on 
Valviran luvanvaraista toimintaa. Hoitorengaskäynnillä hoitajat toteuttavat lapsen hoitoa 
lapsen sairaalasta saaman hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitosuunnitelmasta vastaa 
lapsen oma hoitava lääkäri. Hoitajat toteuttavat hoitoa samalla tavalla kuin vanhemmat 
tekevät. Hoitoon kuuluu muun muassa lapsen mahdollinen dialyysihoito, lapsen lääke- ja 
ravitsemushoidon toteuttaminen sekä lapsen perushoito. Hoitaja vastaa samalla myös 
mahdollisten sisarusten perushoidon toteuttamisesta.
Hoitaja yöpyy perheen kotona ja ottaa kokonaisvastuun perheen lasten arjesta hoitokäyn-
nin aikana. Palvelua toteuttavat koulutetut sairaanhoitajat päätyönsä ohella. Kaikilla sai-
raanhoitajilla on pitkä kokemus munuais- ja maksasairautta sairastavien ja elinsiirtolasten 
hoidosta.
Hoitaja on vaitiolovelvollinen ja hänellä on vanhemmuutta ja kasvatusta tukeva perhettä 
arvostava lähestymistapa. Hoitaja hoitaa myös pitkäaikaissairaan lapsen mahdollisia sisa-
ruksia tukien samalla sisarusten välistä kanssakäymistä.

Kuka palvelun toteuttaa perheen kotona?

Munuais- ja maksaliitto ja liiton perhetyöntekijä 
organisoi kyseistä palvelua. Munuais- ja maksa-
liitto huolehtii hoitorengashoitajan perehdyttämi-
sestä ko. palveluun sekä vuosittaisesta koulutuk-
sesta. Hoitajat ovat koulutettuja sairaanhoitajia, 
joilla on kokemusta dialyysi- ja elinsiirtolasten 
hoidosta. Perheet varaavat palvelun Munuais- ja 
maksaliiton kautta.

Kuka palvelua organisoi?
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