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MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT

 Hämeenlinnassa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita tarjoavat

yksityiset palveluntuottajat ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö.

Palveluohjaajilta voit kysyä lisää palveluiden tarjoajista.

 

Asumispalveluihin haetaan erillisellä hakemuksella, johon tulee liittää

elämisentaitojen kartoituslomake. Hakemuksen ja lomakkeen saa kaupungin

verkkosivuilta ja palveluohjaajilta. Hakemus liitteineen toimitetaan postitse

takasivulla olevaan postiosoitteeseen tai salatulla sähköpostilla

palveluohjaajille.

 

Asiakkaalle nimetään asumispalveluista omahoitaja tai omaohjaaja, joka on

tukena kuntoutumisessa. Asumispalveluissa asiakkaan saama tuki perustuu

henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan.

 

Palveluasumista tai tehostettua palveluasumista järjestetään niille

mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat asumiseensa enemmän tukea kuin

omaan kotiin on mahdollista järjestää. Yksiköihin sijoittuminen tapahtuu

moniammatillisen mielenterveyspalveluiden SAS-työryhmän arviolla.

Palveluasumisen paikka määrittyy kilpailutuksen mukaisen etusijajärjestyksen

ja asiakkaan palvelutarpeen mukaan. 

 

Asiakas sisustaa asunnon/huoneen omilla huonekaluilla ja tekstiileillä.

Asiakkaan on mahdollista tuoda mukanaan myös esimerkiksi tauluja ja televisio.

Asiakkaat käyttävät omia liinavaatteita ja vaatteita, jotka voi pestä yksikössä.

 

ASUMISPALVELUJEN VAIHTOEHTOJA

 Tuettu asuminen on asiakkaan omaan asuntoon järjestettyä suunnitelmallista,

tiivistettyä tukea, tapaamisten määrä määritellään yksilöllisesti asiakkaan

tarpeiden mukaan. Tavoitteena on jatkaa asumista itsenäisesti. 

 

Tukiasuminen on määräaikaista ja tapahtuu palveluntuottajan tarjoamassa

asunnossa. Tukiasumisessa voi olla tarjolla myös yhteistä ryhmätoimintaa

asiakkaille. Tavoitteena on siirtyminen itsenäiseen asumiseen.



 

Palveluasumisen yksikössä asiakkaat saavat päivittäistä henkilökohtaista apua,

ohjausta ja tukea. Yksikössä on paikalla henkilöstöä päivittäin aamusta iltaan.

Yksikössä ei ole läsnä ohjaajaa öisin, mutta asiakas saa tarvittaessa ohjaajaan

yhteyden puhelimitse. Tavoitteena on siirtyminen tuettuun tai itsenäiseen

asumiseen.

 

Tehostetussa palveluasumisyksikössä asiakkaat saavat ympärivuorokautista

apua. Henkilöstöä on paikalla läpi vuorokauden (24h / 7vrk). Tavoitteena on

kuntoutuminen kevyempään asumispalveluun aina, kun se on mahdollista.

Joissain tapauksissa tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun ja toimintakyvyn

ylläpitäminen.

MAKSUT

Asiakas  maksaa asunnosta/huoneesta vuokran ja tekee vuokrasopimuksen.

 

Asiakas maksaa ateriat. Aterioiden hinnoista saa tietoa palveluohjaajilta.

 

Palveluasumisesta peritään tulojen ja kuntoutuksen/ohjauksen tuntien

perusteella määräytyvä asiakasmaksu. Asiakas voi hakea alennusta

asiakasmaksuun. Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla on laskuri, jolla voi

laskea arvioidun asiakasmaksun. (Laskuri on sivun alalaidassa osoitteessa:

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-

palvelut/kotihoito/). Tuetusta- ja tukiasumisesta ei muodostu asiakkaalle

asiakasmaksua.

 

Asiakas hoitaa henkilökohtaiset menonsa, esim. lääkekustannukset,

terveydenhuoltomenot, silmälasit, hygieniamenot, parturi-kampaamomaksut,

matkustuskustannukset, lehtien tilausmaksut, puhelimen käyttömenot,

vaatemenot ja harrastustoiminnan menot.



YHTEYSTIEDOT 

PALVELUOHJAAJAT

 Piia Hämäläinen

03 621 5116

piia.hamalainen@hameenlinna.fi

 

Sari Tauriainen

03 621 4435

sari.tauriainen@hameenlinna.fi

 

(asiakaslaskutus, maksupäätökset)

 

03 621 2487

Puhelinaika asiakkaille klo 9–11
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