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Tukiasumisen hankintapäällikkö 



Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

• Perustettu 1992  (Kehitysvammaisten Tukiliitto) 25 v.

• Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja tuottaja

• Voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö

• Toimipaikka, Tampere

• Henkilökuntaa n. 60 henkilöä

– Kehittämistoimintaa

– Lyhytaikaishoitoa

– Vaikuttamistoimintaa

– Kiinteistötoimi

• KVPS Tukena Oy 



KVPS- koteja n. 400 eri puolella Suomea.

Asunnot ovat 1-2h, kerros-tai rivitaloista.

KVPS- kodit Suomessa



Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vuokra-asunnot

• Kehitysvammaisten Palvelusäätiön  asunnot ovat tarkoitettu kehitysvammaisille tai muuta erityistä 

tukea tarvitseville henkilöille, jotka selviytyvät arjen rutiineista omassa kodissa tuetusti. 

• Asunto hankitaan ostamalla, tulevan vuokralaisen elämäntilanteeseen sopivalta paikalta.

• Tuleva vuokralainen pääsee itse vaikuttamaan asunnon  valintaan. 

• Asuntojen hankintaa tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla (ent.RAY) 
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Sukupuolijakauma 2016

Naisia Miehiä



Asumiskokemus    ”Miten tyytyväinen olet nykyiseen asuntoosi”                     
asukaskysely 2016 
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Perhekoko

97
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perhekoko 1

perhekoko 2->

• pariskunnat, 

kaverukset, 

sisarukset



Tärkeitä asioita asumisessa asukkaidemme ja heidän läheistensä 

mielestä
(asukaskokemustutkimus 2016) 

• Tuttu ja turvallinen sijainti

• Harrastukset  lähellä

• Ystävät ja vanhemmat lähellä

• Lähipalveluiden ja liikenneyhteyksien saatavuus

• Asumisen tuen saatavuus

• Mieluinen asunto



Miten valmistautua muuttamaan KVPS:n vuokra-asuntoon 

▪ Oma motivaatio takaa asumisen ja arjen onnistumisen.

▪ Hyvä valmistautuminen elämänmuutokseen helpottaa kotiutumista itsenäiseen asumiseen.

▪ Asunnon hakija sopii kotikunnan kanssa tarvittavasta asumisen ohjauksesta ja tuesta, sen 

laadusta ja määrästä. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ei tuota tukipalveluja.

▪ Asuntohakemus www.kvps.fi/kodit/oman-kodin-hankinta. 

▪ Palvelusuunnitelma

http://www.kvps.fi/kodit/oman-kodin-hankinta




• Asunto ostetaan  myytävästä vanhasta asuntokannasta. Uudistuotantoasuntoja 

tapauskohtaisesti. Ei omakotitaloja.

• Asunnon koko: yksiö tai kaksio, neliömäärä n. 30-55 m2.

• Hankinnassa huomioidaan yksilölliset tarpeet.

• Kerros- tai rivitalo

– Samasta taloyhtiöstä korkeintaan 10% 

asunnoista voidaan hankkia. 



Vuokralaiseksi

• Vuokralainen tekee vuokrasopimuksen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Asuntoja ei 

välivuokrata kunnille.

• Vuokrasuhde on ensin yhden (1) vuoden mittainen ja jatketaan toistaiseksi voimassaolevana.

• Vuokrat ovat KELA:n eläkkeensaajan asumistuen rajoissa.

• KVPS:n tukiasunnoissa voi asua niin kauan kuin haluaa.

• Kotivakuutus edellytetään.

• Lemmikkieläimet sallittuja, tupakointi ei.



Sisältö tumma pohja

• Teksti

Kiitos.

Lisätietoja:

Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiö

Pasi Hakala 

puh: 0207 713 543

pasi.hakala@kvps.fi

Sosiaali- ja 

Terveysministeriö tukee 

Veikkauksen tuotoilla

mailto:pasi.hakala@kvps.fi

