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PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN  
YKSIKÖN NIMI: Vattuvuoren palvelukoti 

OSOITE: Vattuvuorenkatu 36 B, 78200 Varkaus 
 
PALVELURYHMÄ: Avopalvelut 

Palvelun nimi ja kohderyhmä:  

Tehostettu palveluasuminen kehitysvammaisille henkilöille tai muille erityistä tukea tarvitseville 
henkilöille. (Yövalvonta)  

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt: 

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. 
Tuen avulla asiakkaat selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asi-
akkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, arjen taitojen ylläpito ja vahvistuminen sekä asiakkaiden tyy-
tyväisyys asumispalveluun.  
 

Palvelun sisältö: 
 
Vattuvuoren palvelukoti on kaksikerroksinen rivitalo, joka sijaitsee Varkauden kaupungin kes-
kustassa. Palvelukodissa asuu 15 asiakasta. Jokaisella asiakkaalla on oma koti, jossa on keit-
tonurkkaus, wc/suihkutila ja oma piha tai parveke.  Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, 
jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Palvelukodissa on asiakkaille yhteisiä oles-
kelutiloja, jotka mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palveluko-
dissa on yhteinen sauna. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa joko Vaalijalan kuntayhtymään tai 
ulkopuoliseen vuokranantajaan. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta. 
Kunta tekee asiakkaalle palvelusuunnitelman, johon kootaan hänen saamansa palvelut. 
 
Hongiston palvelukodilla on 9 ohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä palvelukodin johtaja.  Työnteki-
jät ovat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia. He vahvistavat säännöllisesti ammattitai-
toaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla ja ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja 
sekä asiakkaan kohtaamiseen liittyviä erityistaitoja (Avekki-toimintamalli). Tarvittaessa työnte-
kijät saavat konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.   
 
Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta 
huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Heitä autetaan oman kodin hoidossa, asioinneissa 
ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suh-
teissa. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan ja etsitään soveltuvia puhetta tukevia kommuni-
kaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi. Hongiston palvelukodilla käy-
tössä olevia kommunikaatiomenetelmiä ovat kuvakommunikaatio, sosiaaliset tarinat sekä sel-
kokieli ja tukiviittomat. Osalla asiakkaista on käytössä yksilöllisiä kommunikaatioapuvälineitä 
(kommunikaatiokansio ja tarvittaessa tulkkipalveluita). Hongiston palvelukodissa huomioidaan 
aina myös muut asiakkaiden erityistarpeet. 
 
Asumispalvelussa toteutetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen 
neuvottelukunta,) ja Vaalijalan kuntayhtymän arvoja sekä toimintaperiaatteita. Asumispalvelut 
suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa (Minun elämäni suunnitelma). 
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Asumispalvelulle määritellään yksilölliset tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan säännölli-
sesti. Asiakasta tuetaan omaan elämään liittyvien päätösten teossa ja itsemääräämisoikeuden 
toteutumisessa. Palvelun aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun 
palveluverkoston kanssa. Tästä verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan 
kanssa.  
 

Palveluasumiseen ei sisälly: 
 
Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut Hongiston palvelukodin asiakas saa perusterveyden-
huollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuk-
sesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perustervey-
denhuollon perehdyttämänä. Tarvittavat kotisairaalan palvelut asiakas kustantaa itse. Mikäli 
asiakkaan sairaanhoidolliset tarpeet ovat suuret, on hänen palvelunsa onnistumista palveluko-
tiympäristössä arvioitava yksilöllisesti.  
 
Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) 
sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumis-
palvelusta toimintapaikkaan ei sisälly asumispalveluun. Palvelukodissa järjestetään päiväai-
kaista toimintaa asiakkaalle lisäpalveluna, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen toimintaan. 
 
 

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 

Minun elämäni suunnitelma  x  
Päiväaikaisen toiminnan suunnitelma/Hongiston 
palvelukoti 

 x  

Toimintakyvynarviointi  x  
Palvelusuunnitelma x   

 

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus: 

Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri 
asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvi-
oidaan ja tarkastetaan säännöllisesti. Asiakkaalle tehdään toimintakykykartoitus. 

Muutoksia asiakkaan hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti. 
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Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät ke-
hittämisehdotuksia. Vaalijalan kuntayhtymä järjestää vuosittain eri yksiköiden yhteisen asia-
kasraadin, johon palvelukodin asiakkaiden valitsema edustaja osallistuu. Asiakasraatiin tuo-
daan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liit-
tyen. 
 
Asiakkaiden läheiset ovat perustaneet yhteistyössä Hongiston palvelukodin kanssa ”Hongiston 
läheiset”-toimikunnan.  Toimikunnan tarkoituksena on antaa vertaistukea ja tuoda läheisiä mu-
kaan Hongiston toimintaan. 
 
 
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:  
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä 

  


