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PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 
YKSIKÖN NIMI: Oravin  palvelukoti, Oravinkatu 7, 50170 Mikkeli 
 
PALVELURYHMÄ: Avopalvelut 

Palvelun nimi ja kohderyhmä:  

Ympärivuorokautinen asumispalvelu kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille 
 

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt: 

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa 
sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Ta-
voitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, tyytyväisyys asumispalveluun sekä itsemää-
räämisoikeuden toteutuminen. 
 

Palvelun sisältö: 
 
Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat Oravin palvelukotiin perustetuissa asuntoryh-
missä. Palvelukodissa asuu 15 asukasta, asuntoryhmät on jaettu 5 asunnon ryhmäkoteihin. 
Asunnot ovat asukkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jo-
kaisessa asunnossa on oma kylpyhuone. Asuntoryhmässä on yhteinen oleskelutila, joka mah-
dollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asukkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen 
sauna asiakkaiden käytössä. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. 
Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asukas on vuokrasuhteessa Vaa-
lijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta. Kunta 
tekee asiakkaalle asiakassuunnitelman, johon kootaan hänen saamansa palvelut. 
 
Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta 
huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Heitä tuetaan oman kodin hoidossa, asioinneissa 
ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suh-
teissa. Heidän turvallisuudestaan huolehditaan ja kuntoutumistaan tuetaan. He saavat psyko-
sosiaalista tukea ja keskusteluapua henkilökunnalta. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan ja 
etsitään soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja 
tulla ymmärretyiksi. Oravin palvelukodissa käytössä olevia kommunikaatiomenetelmiä ovat tu-
kiviittomat, kuvakommunikaatio, sosiaaliset tarinat ja Ipad-laitteet sekä havainnointi. Asiakkai-
den tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään tarvitse-
maansa tukea ja palveluita. 
 
Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumi-
sen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja 
toiveista käsin. Jokaisella asukkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoit-
teiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien 
päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen 
sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu 
kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea 
lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen. 
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Palvelukodin työntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan koulutus. Oravissa on 19 ohjaajaa ja pal-
velukodin johtaja ja lähiavustaja. Ohjaajat ovat sovitusti asiakkaan tukena erilaisissa päivätoi-
mintaympäristöissä. Henkilökuntaa on aamuvuorossa 5-6, iltavuorossa 6-7 ja yössä 1 ohjaa-
jaa. Työntekijät käyvät säännöllisesti täydennyskoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääke-
hoito- ja pelastustaitoja.    
 
Oravin asiakkaat käyvät päivätoiminnassa yksilöllisten suunnitelmien mukaan Pihkapuiston 
toimintakeskuksessa, Katajamäen toimintakeskuksessa, Kipinän toimintakeskuksessa tai Sa-
voset monipalvelukeskuksessa. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville asiakkaille on järjestetty päi-
väaikaista toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toimin-
nan suunnitelma.  
 
Oravin palvelukodissa huomioidaan asukkaiden erityistarpeet: 

- Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät 
yhdessä sitoutuvat. 

- Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa. 
- Yksilöllisesti strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika. 
- Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt). 
- Struktuurin toteutumisen tukeminen muissa toiminnoissa ja palveluissa, yhteistyö mui-

den toimijoiden kanssa (esim. opiskelu- tai työpaikka, asioinnit). 
- Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilatei-

den ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet). 
- Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioi-

minen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua).  
- Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa oh-

jaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi. 
 

Palveluasumiseen ei sisälly: 
 
Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Ke-
lan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelu-
kodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai 
kotisairaanhoidon perehdyttämänä.  
 
Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) 
sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumis-
palvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun. Palvelukodissa järjestetään 
päiväaikaista toimintaa asiakkaalle lisäpalveluna, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivä-
toimintaan. 
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Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen: 

 TILAAJA TUOTTAJA ASIAKAS 
Asumispalvelun kustannukset x   
Asunnon vuokra   x 
Ateriat   x 
Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyy-
hepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, sii-
vousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asus-
teet, muut pientarvikkeet) 

  x 

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä x   
Minun elämäni suunnitelma (asumispalvelu)  x  
Päiväaikaisen toiminnan suunnitelma/Oravin palve-
lukoti 

 x  

Asiakassuunnitelma x   
 

Palvelun arviointi ja seuranta: 
 
Asiakkaille tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumi-
seen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen 
eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista 
arvioidaan ja tarkastetaan säännöllisesti. 

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät ke-
hittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, 
johon tuodaan käsiteltäväksi asukkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osalli-
suuteen liittyen. 

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 
9001:2015). 

Dokumentointi: 

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä 
 
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma 
 
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:  
IMS-toiminnanohjausjärjestelmä 
 

  

 


