
 

Real Omsorg i Stor Stockholm AB (ROSSAB)  

on monikulttuurinen hoitoalan yritys, jonka toiminnan keskipisteitä ovat kulttuuri ja vapaa-aika. Yritys 

perustettiin vuonna 2006 ja sitä johtavat hoitoalan koulutuksen saaneet sosionomit, joilla on usean 

vuoden kokemus vanhusten ja vammaisten hoidosta. Henkilöstöön kuuluu myös palveluhenkisiä 

apuhoitajia ja hoitoapulaisia. 

ROSSAB räätälöi palvelunsa tarpeisiisi ja tilanteeseesi sopivaksi ja tarjoaa jatkuvuutta, turvallisuutta, 

varmuutta ja tavoitettavuutta. Monikulttuurisena yrityksenä voimme palvella asiakastamme tämän 

omalla äidinkielellä, jos tämä niin haluaa. 

ROSSAB on kuntasi tai kaupunginosahallintosi hyväksymä sosiaalipalvelujen valinnanvapauslain 

mukainen toimija. Laki merkitsee sitä, että voit valita kunnan hyväksymien toimijoiden joukosta 

yksityisen tai kunnallisen yrityksen. Hoitomaksu on sama valinnastasi riippumatta. 

Tarjoamamme palvelut ovat: 

 Kotipalvelu 

Tarjoamme sinulle, jolle on myönnetty kotipalvelua, apua omassa kodissasi helpottaaksemme 

arkeasi. 

 Henkilökohtainen avustus 

Sinulla, jolla on huomattava vajaakuntoisuus, on oikeus henkilökohtaisen avustajan apuun arjessasi. 

Saadaksesi henkilökohtaisen avustajan sinun täytyy jättää hakemus omaan kaupunginosahallintoosi 

tai asuinkuntaasi. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä ottaa sinuun yhteyttä ja tekee selvityksen 

avuntarpeestasi LSS-lain perusteella. 

 Saattajapalvelu 

Saattajapalvelu on sinulle, joka tarvitset vammasi takia apua vapaa-ajan aktiviteetteihin ja 

kulttuuritoimintaan osallistumisessa. 

 Vuorottelupalvelu 

Vuorottelupalvelu antaa läheishoitajille mahdollisuuden saada vuorottelua ja omaa aikaa 

aktiviteetteihin ja toimintaan kodissa tai sen ulkopuolella. 

 Päivystys ja henkilöstövuokraus 

ROSSAB tarjoaa sinulle henkilökohtaisten avustajien vuokrausta akuuteissa sairastapauksissa ja 

tarvittaessa. Yrityksen henkilökohtaisten avustajien arvopohja perustuu henkilökohtaisen 

koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. 



 Kulttuuritoiminta ja vapaa-ajan aktiviteetit 

Tavoitteenamme on auttaa jokaista asiakasta omatoimisuudessa ja ehkäistä eristäytymistä. Siksi 

haluamme auttaa sinua osallistumaan kulttuuri- ja vapaa-ajan aktiviteetteihin, jotka tuovat iloa 

arkeesi. 

 Lisäpalvelut 

Tarjoamme asiakkaillemme myös lisäpalveluja kuten hoitoa, palvelua, suursiivousta ja ikkunoiden 

pesua. 

Suoritamme kaikki palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti toimintaa ohjaavien lakien ja sopimusten 

puitteissa. Henkilökuntamme pätevyys, henkilökohtainen palvelu, luovuus ja paneutuminen takaavat 

turvasi. Koska pyrimme jatkuvuuteen, varmistamme, että samat henkilöt auttavat sinua. Jotta apu 

olisi helposti saatavilla, rekrytoimme ammattilaisia, jotka asuvat mahdollisimman lähellä sinua. 

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä meihin. 
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