Asuntojen hankinta
ja rakennuttaminen

KEHITYSVAMMAISTEN
PALVELUSÄÄTIÖ

K

ehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden
kehittäjä ja tuottaja, joka toiminnallaan tukee
erityisiä tarpeita omaavaa ihmistä ja hänen
läheisiään.
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KVPS:n rakennuttamat asumispalveluyksiköt
Lisäksi yli 200 asuntoa eri puolilla Suomea

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kiinteistötoimi
Asuntojen hankinta
Pasi Hakala, tukiasumisen hankintapäällikkö
puh. 0207 713 543
pasi.hakala@kvps.fi
Uudet rakentamishankkeet
Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja
puh. 0207 713 501
markku.virkamaki@kvps.fi
Rakennuttaminen
Arto Mäkinen, kiinteistötoimen johtaja
puh. 0207 713 505
arto.makinen@kvps.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh. 0207 713 500 (vaihde)

www.kvps.fi

Kiinteistötoimi

Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön
keskeisenä tavoitteena
on edistää kehitysvammaisten ja muiden
erityistä tukea
tarvitsevien ihmisten
yksilöllisen asumisen
ja tuetun elämän
mahdollisuuksia.
Ostamme ja vuokraamme
asuntoja itsenäiseen
elämään haluaville.
Rakennutamme
asumispalveluyksiköitä
yhteistyössä kuntien ja
kuntayhtymien kanssa.

Hankimme asuntoja
itsenäiseen elämään

Rakennutamme
ryhmämuotoisia koteja
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ehitysvammaisten Palvelusäätiö ostaa asunnon ja vuokraa sen kehitysvammaiselle nuorelle tai aikuiselle. Asumistuki kattaa merkittävän osan vuokrasta. Kotikunta järjestää asukkaalle
hänen tarvitsemansa asumisen tukipalvelut, jotka
voivat olla henkilökohtaisen avustajan palvelua tai
muuta yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa tukea.

Asuntoa tarvitsevat kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä voivat ottaa yhteyttä suoraan Kehitysvammaisten Palvelusäätiöön. Asunnontarvitsijoiden
ja sopivien asuntojen kohtaamiseksi Palvelusäätiö tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa: Kehitysvammaisten Tukiliiton tukipiirit ja paikalliset tukiyhdistykset
ovat tässä toiminnassa avainasemassa. Oppilaitosten
tuki on usein avuksi nuorten aikuisten itsenäistyessä
ja heidän asumisratkaisujaan mietittäessä.
Lähtökohtana tulee olla kehitysvammaisen ihmisen
oma halu kodin perustamiseen – yksin tai sopivien
kumppaneiden kanssa. Omaan kotiin muutto toteutuu usein parhaiten tutulla paikkakunnalla, missä
myös läheisten tuki on saatavilla.

ehitysvammaisten Palvelusäätiö on perustanut asumispalveluyksiköitä eri puolille
Suomea ja rakennuttaa jatkuvasti uusia. Rakentamishankkeen perustana on paikkakunnalla tai
lähikunnissa tiedostettu asumispalveluiden tarve.
Palveluyksiköt ja niiden asunnot suunnitellaan tulevien asukkaiden tarpeita kuunnellen ja toteutetaan
erityisryhmien avustuslain mukaisesti. Asumispalveluyksiköiden asukkaat tarvitsevat yleensä paljon tukea
asumiseensa ja elämiseensä.

Kaikki asumispalveluyksiköiden rakentamista koskevat aloitteet ja yhteydenotot ovat tervetulleita.
Yhteydenotto on luontevinta tehdä Kehitysvammaisten Tukiliiton tukipiirin, tukiyhdistyksen tai kunnan
sosiaalitoimen kautta.

