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Koivupirtin tehostettu palveluasuminen palvelusetelillä
Tehostettu palveluasuminen
ryhmäkodissa

Tehostettu palveluasuminen
palvelutalossa

Ryhmäkodissa on tilat 18 asukkaalle. Käytettävissä on
12 yhden hengen ja 3 kahden hengen huonetta.
Asunnot on tarkoitettu mielenterveytensä tai
muistisairautensa vuoksi paljon tukea ja apua
tarvitseville vanhuksille.

Koivupirtin 27 vuokrasuhteisesta palveluasunnosta 7
on varattu tehostettuun palveluasumiseen, lähinnä
mielenterveytensä vuoksi paljon tukea ja apua
tarvitseville vanhuksille. Asukkaalla on oma yksiö,
jossa myös wc- ja suihkutila. Osassa asunnoista on
tupakeittiö.

Koivupirtin kaikilla asukkailla on käytössään kodikkaat, viihtyisät ja lämpimin värein sisustetut yhteis- ja
ruokailutilat. Kaikilla asukkailla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö. Lisäksi
asukkailla on mahdollisuus ulkoilla turvallisesti aidatussa, kauniissa puutarhassa, jossa on tilaa liikkumiseen ja
seurusteluun erilaisissa istumaryhmissä. Kaikki tilat sekä sisällä että ulkona on suunniteltu asukkaiden
mahdollinen liikuntarajoitteisuus huomioiden.

Asuminen sisältää:
asukkaalle nimetyn vastuuhoitajan tai palvelutalon muun henkilökunnan hoidon, tuen, ohjauksen ja
neuvonnan kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilökunta tukee asukkaan toimintakykyä
kuntoutumista edistävällä lähestymistavalla
kiinteän yhteistyön omaisten ja läheisten kanssa
Tampereen kaupungin järjestämän geriatrin hoidon, jonka kaupunki maksaa
hoidon tarpeen arvioinnin ja sen mukaisen palvelu- ja hoitosuunnitelman päivityksen sekä
toimintakyvyn mittaamisen 2 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin
( palvelu- ja hoitosuunnitelma, RAI toimintakykymittaus ja muistitesti)
sairaanhoitajan hoidon, neuvonnan ja ohjauksen arkipäivisin klo 8 – 15
lääkehuollon järjestämisen ja henkilökohtaisen lääkehuollon toteuttamisen
tarvittaessa päivittäisissä toiminnoissa avustamisen (mm. riisuuntuminen, pukeutuminen ja hygienia)
saunomisessa ja/tai peseytymisessä avustamisen viikoittain
Koivupirtin järjestämät hälytys- ja ensiapupalvelut kaikkina vuorokauden aikoina
asukakkaan mahdollisuuden osallistua Koivupirtin toimintakykyä ylläpitäviin/tukeviin virkistys- ja
ryhmä- toimintoihin
vaate- ja liinavaatehuollon sopimuksen mukaan
asumisympäristön siisteydestä huolehtimisen päivittäin ja kodin ylläpitosiivoukseen kuuluvan työn
kerran viikossa
vuodehuollon kerran kuukaudessa
ateriapalvelut päivittäin (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) ja niissä avustamisen
Koivupirtin järjestämän turvajärjestelmän
saattohoitomahdollisuuden - asukas voi asua kodissaan kuolemaansa asti, ellei hänen hoitonsa vaadi
sairaalahoitoa.

Koivupirtissä saat enemmän kuin palvelusetelin minimi
vaatii
Koivupirtin säätiön toiminta on sertifioitu ISO 9001:2008 laatustandardin mukaisesti.
Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi, käytössä on mm. jatkuvan asiakaspalautteen järjestelmä. Asukkaiden
yksilöllinen hoito perustuu huolelliseen asiakkaan tuntemiseen. Läheiset voivat osallistua asiakkaan
arkeen mahdollisuuksien mukaan. Asukkaalle nimetty vastuuhoitaja pitää yhteyttä yhdessä sovittuun
läheiseen/omaiseen. Koko Koivupirtin henkilökunta tukee asukkaita ja elää yhdessä heidän iloissaan ja
suruissaan. Henkilökunnan pysyvyyttä on jo vuosia tietoisesti kehitetty osaamisen, toiminnan
kehittämisen ja asukkaiden turvallisuudentunteen vahvistamiseksi.

Koivupirtissä on
elämäniloinen, kodikas ilmapiiri
henkilöstömitoitus laatusuositusten mukainen ja ylittää setelin henkilöstövaatimuksen
sairaanhoitaja asukkaiden tavoitettavissa arkipäivisin ilman vastaanottoaikoja
henkilöstön mielenterveysasiakkaan kohtaamiseen suunnattu ammatillinen erityisosaaminen, jota
kehitetään suunnitelmallisesti
sosiaalitalkkari ja vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka osallistuvat asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen
laina apuvälineiden noutopalvelu
asukkaiden ns. pyöreiden vuosien syntymäpäiväjuhlat ja vuodenaikoihin liittyvät juhlat toisten
asukkaiden kesken
ajanmukaisesti turvavarustellut tilat, näistä mainittakoon turvahälyttimet, turvakamerat ja –hälyttimet
ulko-ovilla, turvalukot, savuhälyttimet, sprinklerijärjestelmä ja koko talon palo-osastointi
asukkailla käytettävissään kuntoiluvälineitä ja luettavanaan sanomalehtiä ja vaihtuva valikoima kirjoja
yhteisissä tiloissa myös TV.
siisti asuinympäristö
vuoteet siistitään tarvittaessa myös päivittäin
liinavaatehuolto sopimuksen mukaan
Asukas muuttaa Koivupirttiin vastaavan hoitajan kanssa sovittuna ajankohtana ja sisustaa huoneen
mieleisekseen. Hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi tehdään sopimukset tukipalveluiden käytöstä.
Lisäksi asukas laatii elämänsä lopun ajan hoitotahdon yhdessä läheisensä ja lääkärin kanssa.
Asukkaan puolison muuttamisesta saman asuntoon voi neuvotella erikseen vastaavan sairaanhoitajan tai
johtajan kanssa.

Asukas tai omainen vastaa seuraavista asioista, joiden toteuttamisesta voi
tarvittaessa sopia Koivupirtin henkilöstön kanssa
asunnon kalustaminen,
käyttövaatteiden hankinta ja korjaus
henkilökohtaisten hygieniatarvikkeiden hankinta
lääkkeiden ja lisäravinteiden hankinta (Koivupirtillä on sopimus apteekin kanssa)
terveyskeskuskäynnit sekä hoito- ja terapiakäynnit
asiointiapu
puhelinmaksut
omista harrastuksista aiheutuvat kustannukset
kotivakuutus

Tehostettu palveluasuminen palvelusetelillä hinnasto
Neliövuokra sis.sähkön

15,60 €/m²

Vesimaksu

16 €/kk

Vuorokausihinta
( Vuorokausihinta 1.11.2012 alkaen 108€ / vrk )

Lisäpalvelut
Asiointiapu / saattoapu arkisin
Esim. jos Koivupirtin työntekijä lähtee mukaan lääkäriin, ostoksille yms.
Ensisijaisesti saattoapuna käytetään vapaaehtoistyöntekijöitä.
Minimilaskutus 0,5 h

Sosiaalitalkkarin palvelut
Muut kuin kiinteistön kiinteisiin kalusteisiin liittyvät työt
esim. muuttoapu, huonekalujen kokoaminen yms.
Koivupirttiin jääneiden muuttotavaroiden hävittäminen. Lisäksi peritään kuljetuksesta
aiheutuvat kulut
Minimilaskutus 0,5 h

108 €/vrk

32,00 € / h

