YLEISTÄ TUKIASUMISESTA
Asiakkaalle jää maksettavaksi tukiasunnon vuokra ja mahdollinen sähkö. Tukiasuntoon voi
hakea myös asumistukea, jos asiakkaalla ei ole omaa asuntoa kotipaikkakunnalla. Asiakas
tekee yhdessä omahoitajan kanssa tarvittaessa sähkösopimuksen sähköfirman kanssa.
Asiakas maksaa sähkön itse.
Vuokrasopimus tukiasuntoon tehdään Sanaskodin kanssa.
Tukiasuntoon tulee ottaa kotivakuutus mm.vesivahinkojen varalle. Asiakkaalla ollessa
edunvalvoja, tekee edunvalvoja sopimuksen kotivakuutuksesta vakuutusyhtiön kanssa.
Tukiasuntoasiakkaalle kuuluu ma-pe 1 ruoka/pvä Sanaskoti Siuntion yksikössä tai
erikseen sovitussa paikassa. Muutoin tukiasuntoasiakas ostaa itse omat ruokansa, omat
hygienia tuotteet ja muut tarvikkeet ja lääkkeet ym. kulut.
Normaalisti tukiasuntoasiakas on saanut itselleen noin perustoimeentulotuen määrän
rahaa itselleen käyttöön kuukaudessa.
Tukiasuntoasiakkaalle räätälöidään häntä palveleva yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.
Asiakkaalle mahdollistetaan ma-to kyyditys Siuntion yksikköön, jolloin asiakas osallistuu
viikko-ohjelman mukaisiin ryhmiin ja ruokailee Siuntiossa. Tukiasuntoasiakkailla on
mahdollisuus osallistua esim. työkokeiluun. Tästä tekevät asiakas ja omahoitaja kuitenkin
yhteisen suunnitelman aina asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan.
Perjantaisin hoitaja tekee kotikäynnin asiakkaan kotiin. Omahoitaja keskustelut 2/krt kk.
Lääkehoidon toteutus: Tukiasiakas jakaa valvotusti kerran kuukaudessa lääkkeet Siuntion
yksikössä dosetteihin ja ottaa itsenäisesti kotonaan lääkärin määräämän lääkityksen.
Päihteettömyyttä seurataan tarvittaessa alkometri puhallutuksin ja virtsasta otettavilla
huumeseuloilla.
Puhelin päivystys konsultaatiota varten 24/7 Siuntion yksikkö puh. Kanslia 045-3218744 /
hoitajien kännykkä 044-7400224
Akuutin tilanteen tullen asiakas ohjataan soittamaan 112

TIIVISTEETYNÄ JA ASIAKKAALLE TIEDOKSI
Puhelin päivystys ympärivuorokauden. Puh 045-3218744 / 044-7400224.
Päihteettömyyden seuranta: puhallutukset ja seulat.
Omahoitajuus: Voinnin ja kuntoutuksen seuranta seuranta. HTA:t ja hoitoneuvottelut.
Omahoitaja keskustelu 2krt/kk perjantaisin kotikäynnin yhteydessä.
Asiakkaan luona käynnit 1xvko perjantaisin (yksilöllinen suunnitelma).
Lääkehoidon seuranta (yksilöllinen suunnitelma)
Lääkehoidossa luottamustaso nousee asiakkaan siirtyessä tukiasuntoon. Asiakas käy
kerran kuukaudessa Sanaskodilla jakamassa dosettiin kuukauden lääkkeet hoitajan
läsnäollessa. Näin asiakas harjoittelee itse lääkkeiden ottamista ajallaan, niiden jakamista
jne.
Ruokailu arkisin joko Siuntion yksikössä tai erikseen sovitusti.
Lähtö Siuntion yksikköön henkilökunnan kyydissä ma-to sovitusti ja paluu tukiasunnolle
n.klo 16.00.
Arjenharjoittelut sovitusti omahoitajan kanssa suunnitellen.
Tukiasiakas käyttää oman kotikunnan terveyspalveluita mm. terveyskeskus, hammashoito,
laboratorio (HUS lab.piiriin kuuluvat voivat käyttää Siuntion / Lohjan terveysaseman
laboratoriota), psykiatrian poliklinikka sekä päihdepalvelut.
Tukiasuntoasiakkuuden tavoitteena on harjoittaa asiakkaan itsenäistä asumista, elämistä
ja arjessa selviytymistä. Näin ollen asiakasta pyritään tukemaan arjen asioissa
selviytymistä ja asioiden itsenäistä hoitamisessa. Tukiasuntoasiakkuus on
ponnahdusalusta kohti täysin itsenäistä asumista.

