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TUETTU IKÄIHMISTEN ASUMINEN, AAMUNKAJO JA ILTARUSKO 

Tuettua asumista järjestetään vaihtoehtona henkilöille, joilla on tehostetun 

kotihoidon tarve tai lisääntynyt asumisen tuen ongelmat (esteettömyys) ja 

henkilön katsotaan hyötyvän tuetusta asumisesta. Tuettu asuminen on asu-

mismuoto turvallisessa ja yhteisöllisessä asumisympäristössä ikääntyneille, 

jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa.  

Tuetussa asumisessa tarjotaan asiakkaan tarpeiden mukaista kuntouttavaa 

hoivaa, huolenpitoa ja tukipalveluja aamusta iltaan. Palveluun sisältyy asiak-

kaan tarpeen mukainen ohjaus- ja neuvonta, toimintakykyä ylläpitävä ja edis-

tävä toiminta, hoiva- ja huolenpito, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja sii-

vouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tarve. Asiakas 

voi tarvita useita hoivakäyntejä vuorokaudessa, mutta ei kuitenkaan tarvitse 

ympärivuorokautista hoivaa.  

Tuetun asumisen myöntämisen perusteena voi olla myös voimakas turvatto-

muuden tunne tai kodin rakenteelliset edistävät palvelut. Jokaiselle asukkaal-

le laaditaan hänen toimintakykynsä ja palvelutarpeen mukainen hoito -, palve-

lu- ja kuntoutussuunnitelma. Palvelu ei sisällä lääkkeitä, henkilökohtaisia hy-

gieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita eikä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvik-

keita.  

Yksikössä on oma henkilökunta. Henkilöstö on tavoitettavissa aamusta iltaan 

klo 7-21, myös viikonloppuisin. Yöaikainen hoito ja turvallisuus perustuvat 

tarvittaessa turvahälytysjärjestelmään ja hälytysten perusteella tehtäviin hoi-

tajakäynteihin. 

Asiakkaat tekevät vuokrasopimuksen kiinteistön omistajan kanssa tuetusta 

asumisesta ja heillä on mahdollisuus hakea Kelasta tulosidonnaista asumis-

tukea vuokrakustannuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUETUN ASUMISEN MYÖNTÄMISKRITEERIT 

Tuetun asumisen myöntämisen edellytyksenä on, että 

 Asiakkaan toimintakyky on osittain alentunut fyysisistä, psyykkisistä, 

sosiaalisista tai kognitiivisista syistä, mutta he eivät tarvitse jatkuvaa 

ympärivuorokautisesti hoivaa ja huolenpitoa. Asiakkaan yöaikainen 

avunsaanti voidaan turvata turvapuhelimella ja tarvittaessa yöaikaisilla 

käynneillä. 

 Asiakkaan muisti voi olla alentunut, mutta hänellä ei ole taipumusta hy-

vinvointia ja terveyttä uhkaavaan harhailuun.  

 Asiakas tarvitsee apua henkilökohtaisista toimista selviytymiseen. Asia-

kas selviytyy pääsääntöisesti yhden hoitajan avustettavana melko itse-

näisesti tai kohtuullisella tuella.  

 Avun tarve on toistuvaa 

 Asiakas hyötyy itsenäisestä asumisesta, kykenee liikkumaan itsenäi-

sesti tai apuvälineen turvin.  

 Asiakkaalla voi olla voimakasta turvattomuuden tunnetta, joka estää 

asumisen hänen omassa yksityiskodissaan.  

 Asiakkaalla voi olla lieviä käytösoireita.  

 

Kotikaari tarjoaa ikäihmisille yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. 

Tuetussa asumisessa jokaisella asukkaalla on oma asunto ja wc/ suihku sekä 

lisäksi käytössä ovat yhteiset tilat.  

Aamunkajo 3.krs ja Iltarusko 2.krs, Siikapolku 3 B 

Aamunkajon asunnot sijaitsevat 3. kerroksessa ja Iltaruskon asunnot sijaitse-

vat 2.kerroksessa. Asunnot ovat yksiöitä ja pieniä kaksioita 

Kerroksissa on asukkaille tarkoitetut yhteistilat, joissa he voivat katsoa televi-

siota, seurustella, aterioida yms. 

 

 



HENKILÖKUNTA 

 
Henkilökunta koostuu hoitotyön ammattilaisista. Kotikaari toimii myös hoi-

toalan opiskelijoiden työssäoppimispaikkana.  

Aamunkajossa sekä Iltaruskossa, tuetun asumisen yksiköissä työskentelee 

arkisin aamuvuoroissa yhteensä n. 2 – 3 hoitajaa ja iltavuoroissa 2 - 3. Asuk-

kaalle nimetään omahoitaja, jonka tehtävänä on toimia muun muassa yhteys-

henkilönä Kotikaaren ja omaisten välillä. 

Henkilökunnan tehtävänä on tukea asukkaan omia voimavaroja, kannustaa 

omatoimisuuteen ja auttaa niissä päivittäisissä toiminnoissa, joihin asukas ei 

enää itse pysty.  

 

ASUMINEN 

 
Tuetussa asumisessa asutaan vuokra-asunnoissa. Asunnon kokonaispinta-

ala vaihtelee 32 – 47m². Asuinhuoneissa on vakiovarusteena hoitosänky, 

muuten huoneen voi sisustaa omien tarpeidensa mukaan. 

Kaikilla asukkailla on käytössä turvaranneke, jolla voi kutsua hoitajan paikalle. 

 

YHTEISTYÖ OMAISTEN JA LÄHEISTEN KANSSA 

 
Omaiset ovat asukkaiden ja heidän asioidensa parhaita asiantuntijoita ja tär-

keitä yhteistyökumppaneita henkilökunnalle.  

Omaiset ovat tervetulleita vierailemaan silloin, kun heille sopii, huomioiden 

kuitenkin tarvittaessa vierailu rajoitukset. Kotikaareen pääsee sisälle ovi-

kelloa soittamalla. Ovikellossa on puhe- ja näköyhteys hoitajien puhelimiin, 

josta hoitaja saa avattua oven. Oma asunto mahdollistaa kahdenkeskisen 

seurustelun. Kotikaaren yleiset tilat ovat myös käytettävissä. 

Omaiset voivat mielellään osallistua asukkaille järjestettäviin tilaisuuksiin. Ti-

laisuuksista ilmoitetaan Kotikaaren ilmoitustauluilla. 

Kotikaaren ulkopuolelle ulottuva asukkaiden asioiden hoitaminen kuuluu pää-

sääntöisesti omaisille. Ulkopuolista saattoapua (esimerkiksi hammaslääkäri-

käynteihin) on saatavilla Avustajakeskuksen kautta. Palvelu on maksullista 

 

 



Toimintakykyä ylläpitävä hoiva ja elämänsisältö 

Kotikaaressa asukasta autetaan, tuetaan ja kannustetaan omatoimisuuteen 

sekä omien voimavarojen käyttöön. Tavoitteena on, että asukas selviäisi 

olemassa olevien voimavarojen kanssa päivittäisistä toiminnoista itse mah-

dollisimman pitkään.  

Pyrimme tekemään asukkaan arjesta mielekästä ja omannäköistä huomioi-

malla esim. juhlapyhät, eri vuodenajat, hemmottelu- ja herkutteluhetkillä sekä 

erilaisilla aktiviteeteillä ulkoilua, jumppaa, tanssia, laulua yms. 

Omaisten vierailut ovat myös tärkeä ja kiinteä osa asukkaan arkea. Omaisten 

ja läheisten vierailut ovat arvokas tuki asukkaan henkiselle hyvinvoinnille.  

Kaikesta hoivasta ja elämänsisällöstä kirjaamme Lifecare potilastietojärjes-

telmään. 

Tuetun sekä tehostetun palveluasumisen kuulumisia eri yksiköistä voit lukea 

Rauman kaupungin ikäihmisten palveluasumisen yhteisiltä Facebook-sivuilta.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/raumatehpalveluasuminen/


PALVELUT 

 Hoitohenkilökunta huolehtii asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoin-
nista, turvallisuudesta, hoidosta ja huolenpidosta sekä sairauden- ja 
terveydenhoidosta. 

 

 Lääkäri käy Kotikaaressa säännöllisesti 1 x kk sekä tarvittaessa saa-
daan etäyhteyden kautta kiinni. 

 
 Asukkaiden käytössä olevat lääkkeet tilataan Rauman Keskusapteekis-

ta pussijakeluna. 
 

 Asukkaat saavat pitkäaikaisten sairauksien seurantaan ja hoitoon tarvit-
tavat hoitovälineet ja –tarvikkeet terveyskeskuksen hoitotarvikejakelusta 
voimassa olevien kriteerien mukaan. 

 

 Asukkaat saavat tarvitsemansa apuvälineet terveyskeskuksen apuväli-
nelainaamosta (rollaattori, pyörätuoli ym.) tai erikoissairaanhoidosta. 

 

 Ravitsemuspalvelut ostetaan Rauman kaupungin ruokapalveluyksikös-
tä. Kotikaaressa tuetun palveluasumisen asukkaille tarjotaan päivän ai-
kana kaksi ateriaa (aamupala, lounas ja päiväkahvi ) ruokalistan mukai-
sesti. Tuetun asiakkailla on mahdollista tilata talosta myös päivällinen 
sekä iltapala erilliseen hintaan. 
 

 Kotikaaren asuntojen sekä saunatilojen puhtaudesta ja siivouksesta 
vastaa Rauman kaupungin puhtauspalveluyksikkö. Yleisten tilojen puh-
taudesta vastaa Kiinteistö Oy Sinisaaren työntekijä. 

 

 Rauman ev.lut. ja Avain seurakunta pitävät säännöllisesti hartaushetkiä 
Kotikaaressa.  

 

 Kotikaaressa käy myös vapaaehtoistyötä tekeviä yksityisiä henkilöitä ja 
järjestöjä. 

 

 Asukkailla on mahdollisuus osallistua myös Järjestötalon tiloissa järjes-
tettäviin avoimiin tilaisuuksiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAKSUT 

 

TUETUN ASUMISEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.7.2021 

ALKAEN 

Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan bruttotuloista, josta vähennetään ensin 

 mahdollinen asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hä-

nen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustan-

nukset. Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan 

aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittö-

mästi ennen asumispalvelun alkamista  

 mahdollinen avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa 

laissa tarkoitettu hyvitys  

 mahdollinen kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elin-

kaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana 

 mahdollinen edunvalvojan peruspalkkio (280 euroa tai 440 euroa vuo-

dessa) 

 mahdolliset asukkaan henkilökohtaisessa käytössä olleen omistus-

asunnon välttämättömät ja kohtuulliset asumismenot 6kk ajalta tehos-

tettuun palveluasumiseen siirryttäessä (koskee uusia asukkaita 

1.7.2021 alkaen).  

 mahdolliset vuokra-asunnon vuokra sekä välttämättömät ja kohtuulliset 

asumismenot irtisanomisajalta  

 mahdolliset asumisoikeusasunnon käyttövastike sekä välttämättömät ja 

kohtuulliset asumismenot 3kk ajalta 

 

 

 

Yllämainittujen mahdollisten lakisääteisten vähennysten jälkeen jäljelle 

jäävästä osasta asiakasmaksun suuruus on enintään 35% asiakkaan tu-

lorajan ylittävistä kuukausituloista (yhden henkilön tuloraja on 588 eu-

roa). 

Asiakasmaksun lisäksi asiakas maksaa  

 Tuetun asumisen asumiskustannukset vuokrasopimuksen perusteella 
(=palvelukodin vuokra). Mahdollisuus saada Kelan tulosidonnaista 
asumistukea. Vuokraan sisältyy sähkö, lämmitys ja vesi  

 Tuetun asumisen kiinteän hoivamaksun 363,90€ kuukaudessa (sis. ate-

riat (aamupalan, lounaan sekä päiväkahvin), tukipalvelut; vaatehuolto, 

siivous, turvapalvelut jne.). Asiakasmaksu ei sisällä henkilökohtaiseen 

hygieniaan tarkoitettuja tuotteita (esim. pesuaineet, deodorantti, parta-

vesi, hiustenhoitotuotteet, hammastahna ja –harja, perusvoiteet, kos-

teusvoiteet, wc-/ talouspaperit) 



 Edellä mainittujen lisäksi asiakas voi tarvittaessa ostaa kauppapalvelun 

10,90 € kuukaudessa 

 Tuetussa asumisessa asiakas vastaa itse hänelle koituvista lääkekus-

tannuksista ja tarvitsemistaan hygieniatuotteista 

 

Tuetun asumisen asiakasmaksua määriteltäessä huomioitavat tulot 

 Asiakkaan tuloja määriteltäessä kuukausituloina otetaan huomioon 

asiakaan ja hänen puolisonsa jatkuva tai vuorittain saadut veronalaiset 

ansio ja pääomatulot (bruttotulot) ja verosta vapaat tulot tulonhankkimi-

sesta aiheutuneilla kuluilla vähennettynä. Metsätulo huomioidaan las-

kennallisena. Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettu-

ja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä 

saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa vete-

raanilisää ei kuitenkaan oteta huomioon tulona. 

 Jos tulot vaihtelevat, huomioidaan kuukausitulona viimeksi kuluneiden 

12 kuukauden keskimääräinen tulo. 

 

Edellytämme, että asiakkaalle kuuluvat kela etuudet anotaan. 

 

Tarvittaessa lisätietoa tuloselvityksestä antavat ikääntyneiden palvelujen toi-

mistosihteerit. 

 

Käyttöraha 

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät matkakustannukset ovat ns. Kela-

kyytejä, joista asukas maksaa omavastuuosuuden 25€/suunta. Kyytiä varten 

tulisi olla henkilökohtainen Kela-kortti ja käteistä rahaa omavastuuosuuden 

maksua varten. Maksukatto Kela-kyyteihin liittyen on vuodessa 300 €. Muita 

matkoja (kuten virkistys- ja kotilomat ja muu asiointi) varten palvelukodin asu-

kas voi hakea ns. SOTE-korttia. Tätä varten asukkaan/omaisen tulee täyttää 

erillinen hakemus. 

Jos asukas haluaa, hän voi tuoda Kotikaareen pienen määrän käyttörahaa. 

Jalkahoidoista, partureista jne. palveluntuottaja jättää laskun maksun hoita-

mista varten, ellei erikseen ole muuta sovittu. 

 

Kotikaari ei vastaa asukashuoneissa säilytetyistä rahoista  

eikä muista arvoesineistä (esim. korut, taulut jne.) 

 



Onerva hoivaviestintä 

Kotikaaressa on käytössä palveluasumiseen tarkoitettu sähköinen tietoturval-

linen viestintäpalvelu, joka on luettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. 

Onervasta näkee lähimmäisen arjen kuulumiset ja asiointiin liittyvät asiat. Sen 

avulla voi nopeasti ja vaivattomasti viestiä hoitajien kanssa. Se on WhatsApp-

sovelluksen kaltainen ”viestivihko”, jonka avulla hoitajat, omaiset ja mahdolli-

sesti myös asiakas pitävät yhteyttä toisiinsa. Onerva hoivaviestipalvelu on 

asiakkaille ilmaista. 

Käyttöä varten tarvitaan vain internet-selain eli älypuhelin, tabletti tai tietoko-
ne. Asiakkaan tulee antaa suostumus tietojen jakamiseen. 

Suostumus annetaan suostumuslomakkeella. Onerva-suostumuslomakkeen 
(onervahoiva.fi) voi tulostaa itse, osoitteesta www.onervahoiva.fi tai pyytää 
sitä yksikön hoitajilta. Jokaiselle suostumuslomakkeelle tulostuu oma QR-
koodinsa, joka tulee ottaa talteen ennen lomakkeen palautusta (joko kopioi-
malla lomake tai ottamalla siitä valokuvan). Täytetty Onerva suostumusloma-
ke toimitetaan hoitajille. Hoivayksikkö toimittaa tunnukset asiakkaalle suos-
tumuslomakkeen saatuaan. Ensimmäisen kerran kirjautuessa tarvitaan lo-
makkeen QR-koodia. 

Tutustu kokemuksiin Onerva-omaisviestinnästä 

Onervatuen yhteystiedot mahdollisia ongelmatilanteita var-
ten tuki@onervahoiva.fi ja puhelinnumero 050 326 4989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onervahoiva.fi/suostumus/
https://onervahoiva.fi/suostumus/
http://onervahoiva.fi/
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/03/Kokemuksia-Onerva-omaisviestinnasta.pdf
mailto:tuki@onervahoiva.fi


YHTEYSTIEDOT 

Kotikaari 

Siikapolku 3 C 

26100 Rauma 

 
 

Kotikaaren henkilökunta 

Tuettu asuminen 
Aamunkajon hoitajat 3.krs 044 793 5115 
 
Iltaruskon hoitajat 2.krs 044 793 5516 
 
Palveluesimies 

Johanna Salminen  050 572 5255 

 

vs. Palvelupäällikkö 

Pirkko Suhonen  044 793 3288 

 

Toimistosihteeri  044 793 5136 

 
 


