
 

 
Tehostetun asumispalvelun tuotekuvaus Onnela kerrokset ostopalvelu ja palveluseteli 
 

A. Ikäihmisen kuntouttava tehostettu palveluasuminen palvelutalossa:  
 

Asiakkaalla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö. Hänellä on 
mahdollisuus ulkoiluun ja harrastamiseen omassa yhteisössään. Hän voi liikkua yhteisissä, 
turvallisissa tiloissa. Asukas saa yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisen riittävän 
ja ympärivuorokautisen ohjauksen, hoivan, hoidon, tuen ja palvelut ammattitaitoiselta 
henkilöstöltä. Työntekijät tukevat asukkaan toimintakykyä kuntoutumista edistävällä 
lähestymistavalla. Asukas voi asua kodissaan kuolemaansa asti, ellei hänen hoitonsa vaadi 
sairaalahoitoa. 
 

Asuminen sisältää:  
• omatyöntekijän tai palvelutalon henkilökunnan hoito, tuki, ohjaus ja neuvonta kaikkina 

vuorokauden aikoina 
• kiinteä yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa 
• toimintakyvyn mittaaminen ja hoidon tarpeen arviointi RAI-menetelmällä 
• Tampereen kaupungin järjestämä geriatrin hoito, jonka kaupunki maksaa  
• sairaanhoitajan hoito, neuvonta ja ohjaus arkipäivisin klo 8 – 15  
• palvelutalon järjestämä turvajärjestelmä  
• palvelutalon järjestämät hälytys- ja ensiapupalvelut kaikkina vuorokauden aikoina 
• asukas voi osallistua toimintakykyä ylläpitäviin/tukeviin virkistys- ja ryhmä- toimintoihin 
• lääkehuollon järjestäminen ja henkilökohtaisen lääkehuollon toteuttaminen 
• tarvittaessa päivittäisissä toiminnoissa (mm. riisuuntuminen, pukeutuminen ja hygienia) 

avustaminen kuntoutumista edistävällä lähestymistavalla   
• vaate- ja liinavaatehuoltoon kuuluva työ  
• asumisympäristöstä huolehtiminen päivittäin ja kodin ylläpitosiivoukseen kuuluva työ 

kerran viikossa 
• vuodehuolto kerran kuukaudessa 
• avustaminen ja tuki asukkaan päivittäisen ympäristön siisteydessä 
• saunomisessa ja/tai peseytymisessä avustaminen viikoittain 
• saattohoitomahdollisuus 
• ateriapalvelut päivittäin (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) ja niissä 

avustaminen 
 
Asumiseen ei sisälly: 
• lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä välineet, jotka eivät tule ilmaistarvikkeina asukkaan 

sairauden hoitoon 
• lisäravinteet ja lisäravinto 
• vaatteiden korjaus ja merkkaus  
• kotivakuutus 
• sähkö 
• pesu- ja puhdistusaineet 
• asunnon ylimääräinen siivous sen tyhjentymisen jälkeen 
• lisäsuihkutukset ym. katso lisäpalveluhinnasto 
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B. Ikääntyvän tehostettu kuntouttava asuminen ryhmäkodissa dementiaa sairastaville  
 

Asukkaalla on käytössään riittävän yksityisyyden varmistava, esteetön huone, wc- ja pesutila.  
Ryhmäkodin asukas voi liikkua yhteisissä turvallisissa tiloissa ja osallistua kodin askareisiin ja 
päivittäisiin toimintoihin. Hänellä on mahdollisuus ulkoiluun saattajan kanssa.  
  
Asukas saa yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisen riittävän ja 
ympärivuorokautisen ohjauksen, hoivan, hoidon, tuen ja palvelut ammattitaitoiselta 
dementiahoitoon ja/tai psykogeriatriseen hoitoon perehtyneeltä henkilöstöltä. 
Työntekijät tukevat asukkaan toimintakykyä kuntoutumista edistävällä lähestymistavalla.  

 
Asukkaalle mahdollistetaan asuminen kodissaan kuolemaansa asti, ellei hänelle tule tarvetta 
hoidontarpeensa takia siirtyä sairaalahoitoon. 
 
Asuminen sisältää: 

• omatyöntekijän tai ryhmäkodin henkilökunnan hoito, tuki, ohjaus ja neuvonta kaikkina 
vuorokauden aikoina 

• hoitohenkilöstö on jatkuvasti läsnä ympärivuorokauden  
• Tampereen kaupungin järjestämä geriatrin hoito, jonka kaupunki maksaa 
• sairaanhoitajan hoito, neuvonta ja ohjaus arkipäivisin klo 8 – 15  
• palvelutalon järjestämä turvajärjestelmä ja turvalukitut ovet  
• palvelutalon järjestämät hälytys- ja ensiapupalvelut kaikkina vuorokauden aikoina 
• asukas voi osallistua toimintakykyä ylläpitäviin/tukeviin virkistys- ja ryhmä- toimintoihin 
• lääkehuollon järjestäminen ja henkilökohtaisen lääkehuollon toteuttaminen 
• tarvittaessa päivittäisissä toiminnoissa (mm. riisuuntuminen, pukeutuminen ja hygienia) 

avustaminen kuntoutumista edistävällä lähestymistavalla   
• vaate- ja liinavaatehuoltoon kuuluva työ  
• asumisympäristöstä huolehtiminen päivittäin ja kodin ylläpitosiivous kerran viikossa 
• vuodehuolto kerran kuukaudessa 
• avustaminen ja tuki asukkaan päivittäisen ympäristön siisteydessä 
• saunomisessa ja/tai peseytymisessä avustaminen viikoittain 
• saattohoitomahdollisuus 
• ateriapalvelut päivittäin (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) ja niissä 

avustaminen 
 
Asumiseen ei sisälly: 
• lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä välineet, jotka eivät tule ilmaistarvikkeina asukkaan 

sairauden hoitoon 
• lisäravinteet ja lisäravinto 
• vaatteiden korjaus ja merkkaus  
• kotivakuutus 
• pesu- ja puhdistusaineet 
• asunnon ylimääräinen siivous sen tyhjentymisen jälkeen 
• lisäsuihkutukset ym. katso lisäpalveluhinnasto 
• sähkö 
• henkilökohtaiset hygienianhoitovälineet ja wc- sekä talouspaperi 
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