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PALVELU
TTY Kotiväki tarjoaa hajautettua tukiasumista sekä kotiin annettavaa tukea mielen-
terveys- ja päihdekuntoutujille Kuopion taajama-alueella. Tukea voidaan toteuttaa 
asiakkaan kotona, kodin ulkopuolisessa asioinnissa tai ryhmässä. Ryhmätoimin- 
noissa voidaan hyödyntää myös TTY Palvelut Oy:n olemassa olevia ryhmiä sekä 
asumispalveluyksiköiden tiloja. Tuki on ohjausta, yhdessä tekemistä ja elämän- 
hallinnan sekä osallisuuden vahvistamista. Asiakkaita tuetaan arjen asioissa ja  
talouden hallinnassa, opetellaan käyttämään omaa tukiverkostoa ja ohjataan  
päivätoiminnan suunnittelussa. Tarkoituksena on tukea asiakasta siten, että  
hän kykenee asumaan itsenäisesti tai pärjää kotiin annettavan tuen turvin.

HAJAUTETTU TUKIASUMINEN
Asiakas on vuokrasuhteessa TTY Palvelut Oy:n tai TTY Asunnot Oy:n kanssa.  
Asunto voi sijaita Kullervonkadun toimipisteessä, jossa on 8 tukiasuntoa tai  
muualla Kuopion taajama-alueella.

Yhdessä palvelun ostajan, asiakkaan ja TTY Kotiväen kanssa asetetaan  
työskentelylle tavoitteet ja sovitaan tukituntien määrästä sekä toteutuksesta. 

KOTIIN ANNETTAVA TUKI
Asiakas on vuokrasuhteessa muiden kuin yllä mainittujen kanssa ja  
asuu Kuopion taajama-alueella.

Yhdessä palvelun ostajan, asiakkaan ja TTY Kotiväen kanssa asetetaan  
työskentelylle tavoitteet ja sovitaan tukituntien määrästä sekä toteutuksesta.

YKSILÖLLISET TARPEET HUOMIOIDEN

Tukea
TILAT
TTY Kotiväen tukikohta on Saarijärven A-alueella, osoitteessa  
Kullervonkatu 18 B. Samassa rakennuksessa on myös kahdeksan 
tukiasuntoa sekä tilaa ryhmätyöskentelylle. Tukiasuntoja on myös 
normaalissa asuntokannassa, keskustan läheisyydessä.

HENKILÖKUNTA
TTY Kotiväessä työskentelee sosionomi sekä lähihoitaja. Työaika  
heillä on arkisin 8–16 (18) välillä. Yksikönjohtajana toimii sairaan-
hoitaja, joka on tavoitettavissa arkisin. 

ASUMINEN

Metsolan palvelut on suunnattu aikuisille, joilla on vaikeuksia arjen asioissa  
tai raha-asioidensa hoitamisessa ja tarvitsevat niissä pitkäjänteistä ohjausta  
ja tukea.

TILAT

Metsola sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä Saarijärven A-alueella.  
Yksikössä on 8 asuntoa, kooltaan 34 m². Jokaisessa asunnossa on oma keittiö  
ja kylpyhuone.

Asiakkailla on myös käytettävissään yhteisiä oleskelu- ja harrastetiloja.

PALVELUT

Harjoittelemme asioita sekä yksilöohjauksessa että ryhmässä neuropsykiatrisen 
valmennuksen keinoin. Asiakkaita tuetaan asumiseen ja selviytymiseen liittyvissä 
asioissa tavoitteena itsenäisempään asumiseen siirtyminen.

Metsola toimii myös hajautettujen asumispalvelujen tukikohtana.  
Omaan asuntoon muuttavan on mahdollista saada tukea Metsolan jälkeenkin. 
Näin varmistamme yhdessä, että opitut taidot siirtyvät myös itsenäiseen  
asumiseen.

HENKILÖKUNTA

Ohjaajilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus sekä neuropsykiatrisen valmentajan 
koulutus ja kokemusta erityisryhmien asumispalveluissa työskentelystä.  
Ohjaajat ovat paikalla arkisin pääsääntöisesti 8–16 välillä.
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