





Vammaispalvelut  

TUETUN ASUMISEN PALVELUKUVAUS 

Hämeenkyrön kunnan vammaispalvelut tarjoaa tukea ja ohjausta itsenäisesti asuville aikuisille 
kehitysvammaisille. Itsenäisesti, omassa kodissa asuvia kutsutaan tukiasukkaiksi. Tukea tarjotaan 
Jaakonkodin asumisyksiköstä käsin. Yksi ohjaajista on nimetty tuetun asumisen ohjaajaksi mutta 
tarvittaessa  asumisen ohjausta antavat kaikki ohjaajat. Lisäksi asiakkaan on mahdollista saada 
palveluohjaajan palveluita tarvittaessa. 

Asumisen ohjaus on asiakkaan omassa asunnossa tapahtuvaa ohjausta. Pääpaino on 
kodinhoidollisissa tehtävissä, kuten siivous, pyykkihuolto ja ruokahuolto. Henkilökohtaisen 
hygienian ohjaaminen kuuluu myös osana asumisen ohjausta. 

Tukiasukkaan on mahdollista saada apua lääkehoidon toteuttamiseen (lääkkeiden jako dosetteihin/
annosjakelun tilaaminen Sammon apteekista onnistuu ryhmäkodista). 

Tukiasukkaan terveyden seuraaminen, kuten verenpaineen mittaaminen, punnitus, verensokerin 
mittaaminen kuuluvat tarvittaessa asumisen ohjaajan tehtäviin joko asiakkaan omassa kodissa tai 
Jaakonkodilla. Jos asiakas tarvitsee tehostetumpaa sairauden hoitoa (esim. haavanhoidot, 
leikkauksen jälkeinen hoito), niin tämä toteutuu kotisairaanhoidon kautta.  

Niiden asukkaiden, jotka asuvat ryhmäkodin pihapiirissä on mahdollista saada päivittäinen 
kotikäynti, jossa kysytään kuulumiset ja varmistetaan, että kaikki on hyvin. Yötyöntekijä voi 
akuutissa tilanteessa poistua pihapiirissä asuvan luokse pikaisesti, muutoin yöaikaista läsnäoloa 
emme tukiasukkaille voi tarjota.  

Käytännön askareiden lisäksi ohjaaja tukee asukasta päätöksenteossa (esim. hankinnat, rahan 
käyttö, ystävyyssuhteet ja harrastuksiin ohjaaminen). 

Tuetussa asumismuodossa asuu (kesäkuu/18) kymmenen kehitysvammaista henkilöä. Heistä 
seitsemän asuu Jaakonkodin asumisyksikön pihapiirissä. Kolme asuu Kyröskosken alueella.  
Yksi asunnoista on ns. kiinteä Jaakonkodin tukiasunto. Muut asunnot ovat yleisiä vuokra- tai 
omistusasuntoja.  

Asiakkaiden tuen ja avun tarve vaihtelevat yksilöllisesti. Tuetun asumisen palveluissa on kolme eri 
sisältöistä palvelupakettia. Ensimmäinen palvelupaketti tarjoaa tiivistä, päivittäistä tukea. Toisessa 
palvelupaketissa ohjauksen tarve on viikoittaista. Kolmannen palvelupaketin asiakkaat pärjäävät 
kevyellä tuella. 

Kaikille tukiasukkaille tarjotaan tuki puhelimitse ympäri vuorokauden. Jaakonkodilla ei kuitenkaan 
ole mahdollisuutta päivystää, eli ohjaaja ei ole aina välittömästi tavoitettavissa. 

Tukitapaamiset ovat mahdollisia Jaakonkodilla päivittäin klo 9-18 välisenä aikana, ennalta 
sovittuna ajankohtana.  

Jokaiseen palvelupakettiin kuuluvat lisäksi omaisyhteistyö, yhteistyö edunvalvojan/asiainhoitajan 
kanssa, tarvittaessa lääkehoito sekä mahdollisuus osallistua vammaispalveluiden järjestämiin 
yhteisiin retkiin ja tapahtumiin.  

Jokaisella tukiasukkaalle on nimetty omaohjaaja, joka osallistuu mm 
palvelusuunnitelmien laadintaan. Tarvittaessa ohjaaja on mukana lääkäri-, 
hammaslääkäri- ja neuvontakäynneillä. 



TUETUN ASUMISEN PALVELUPAKETIT     
 
PALVELUPAKETTI 1. 
Palvelun tarve yli 2 h/vko 

- asumisen ohjaus 1 krt/vko. 
- Lääkehoito asumisyksiköstä. 
- Isommat hankinnat tehdään yhdessä ohjaajan kanssa. 
- Tuki arjen asioinneissa (kauppa, pankki, kela jne). 
- Tuki talouden hallinnassa. 
- Terveyden seuranta 
- Saman taloyhtiön tukiasunnossa asuvilla saunan käyttöoikeus. 
- Päivittäiset käynnit asiakkaan kotona. 
- Päivittäinen ateriointi Jaakonkodilla 
- Intensiivinen tuki, jos asiakkaan sosiaalisissa taidoissa on puutteita. 
- mahdollisuus osallistua yhteisiin vammaispalveluiden järjestämiin tapahtumiin. 

 
PALVELUPAKETTI 2.       
Palvelun tarve 1-2 h/vko 

- asumisen ohjaus 1 krt/vko. 
- Tarvittaessa lääkehoito asumisyksiköstä. 
- Isommat hankinnat tehdään yhdessä ohjaajan kanssa. 
- Tuki arjen asioinneissa (kauppa, pankki, kela jne). 
- Tuki talouden hallinnassa. 
- Terveyden seuranta 
- Saman taloyhtiön tukiasunnossa asuvilla saunankäyttöoikeus. 
- Ateriointi Jaakonkodilla 1-2 krt/vko. 
- mahdollisuus osallistua yhteisiin vammaispalveluiden järjestämiin tapahtumiin.   

 

PALVELUPAKETTI 3.        
Palvelun tarve alle 1 h/vko 

- asumisen ohjaus 1 krt/vko. 
- Tuki arjen asioinneissa (kauppa, pankki, kela jne). 
- Tuki talouden hallinnassa. 
- Terveyden seuranta 
- Saman taloyhtiön tukiasunnossa asuvilla saunankäyttöoikeus. 
- mahdollisuus osallistua yhteisiin vammaispalveluiden järjestämiin tapahtumiin. 


