
 

 

Palveluasuminen 

Palveluasumisyksiköihin pääsee asukkaaksi kunnan tai kuntayhtymän maksusitoumuksen 

kautta. Ensimmäinen askeleesi on ottaa yhteyttä kuntasi vammaispalveluohjaukseen. Jos 

haluat tutustua toimintaamme ennakkoon, tässä on tiivistetty kuvaus yksiköistämme ja 

toiminnastamme. 

Koivuranta 

Koivurannan palvelutalossa on 10 tilavaa asuntoa, joista kaksi on kaksioita. Näiden lisäksi 

on huone omalla kylpyhuoneella. Asiakaspaikat jakautuvat kehitysvammaisten kymmeneen 

paikkaan sekä vammaispalvelulain mukaiseen kolmeen asiakaspaikkaan. Koivurannassa 

järjestetään myös omaishoidon vapaapäivien sijaishoitoa ja muuta lyhytaikaishoitoa 

vammaispalvelulain mukaisesti.  

- Henkilökunta paikalla ympärivuorokautisesti. 

- Ohjausta ja tukea kaikissa päivittäisissä toiminnoissa sekä ulkoilussa. 

- Lääke- ja sairaanhoito kotisairaanhoidon tasoisesti. 

- Mahdollisuus täydelliseen ateriapalveluun, jonka ateriat valmistetaan yksikön 

omassa keittiössä. 

- Käytössä sisäinen hoitajakutsu. 

Maksut 

Jos tulet asukkaaksi Saarikan maksusitoumuksella, Saarikka perii ylläpitomaksua, joka 

sisältää yleiset ateria-, siivous- ja ylläpitotarvikkeet.  

Säätiö perii sinulta asumisen kustannuksia, kuten vuokran, veden ja sähkön (mikäli sinulla 

ei ole omaa sähköliittymää). 

Asunnon tyyppi Asunnon koko Neliövuokra Vesi 

2h+k (2 kpl) 50m² 10,94 € 23,00 € 

2h+k (7 kpl) 38m² 10,94 € 23,00 € 

2h+k (1 kpl) 43m² 10,94 € 23,00 € 

 

50m² asunnon neliövuokra on 10,06 €, mikäli asunnossa asuu vain yksi henkilö.  



 

 

Kotipirtti 

Kotipirtissä on 8 omalla wc:llä varustettua asukaspaikkaa vaikeavammaisille.  

- Henkilökunta  paikalla ympärivuorokautisesti. 

- Tiiviissä ryhmäkodissa henkilökunta on kuulomatkan päässä sinusta. 

- Ohjausta ja tukea kaikissa päivittäisissä toiminnoissa sekä ulkoilussa. 

- Lääke- ja sairaanhoito kotisairaanhoidon tasoisesti. 

- Ateriat valmistetaan yksikön omassa keittiössä. 

Maksut 

Jos tulet asukkaaksi Saarikan maksusitoumuksella, Saarikka perii ylläpitomaksua, joka 

sisältää yleiset ateria-, siivous- ja ylläpitotarvikkeet.  

Säätiö perii sinulta asumisen kustannuksia, kuten vuokran sekä kiinteän vesi- ja 

sähkömaksun. 

Asunnon tyyppi Vuokra Vesi Sähkö 

1h + wc 309,30 € 23,00 € 20,00 € 

 

Maijala 

Maijalan ryhmäkodissa on 6 huonetta. Asukkaat jakavat yhteiset wc- ja suihkutilat, sekä 

heillä on käytössään yhteinen oleskelutila.  

- Henkilökunta paikalla klo 7:30-21:00. 

- Yöaikaan saat apua tarvittaessa Kotipirtin yöhoitajalta. 

- Henkilökunta ohjaa sinua tarpeen mukaan päivittäisissä toiminnoissa. 

- Lääke- ja sairaanhoito kotisairaanhoidon tasoisesti. 

- Ateriat valmistetaan yksikön omassa keittiössä. 

Maksut 

Jos tulet asukkaaksi Saarikan maksusitoumuksella, Saarikka perii ylläpitomaksua, joka 

sisältää yleiset ateria-, siivous- ja ylläpitotarvikkeet.  

Säätiö perii sinulta asumisen kustannuksia, kuten vuokran sekä kiinteän vesi- ja 

sähkömaksun. 

Asunnon tyyppi Vuokra Vesi Sähkö 

1h  269,10 € 23,00 € 20,00 € 

 

 

  



 

 

Maijalan tukiasunnot 

Kotipirtti-Maijalan pihapiirissä sijaitsee viisi tukiasuntoa. Tukiasunnot ovat tarkoitettu heille, 

jotka selviävät itsenäisestä elämästä mutta kaipaavat tuen läheisyyttä.  

Saat tukea ja ohjausta Maijalan henkilökunnalta tarvittaessa. He voivat esimerkiksi avustaa 

sinua lääkehoidoissasi, siivouksessa tai pyykkäämisessä. Halutessasi voit aterioida 

Maijalan ryhmäkodin puolella. 

Maksut 

Tukiasunnossa asuessasi sinulta peritään maksua vain käyttämiesi palveluiden tarvikkeiden 

osalta, kuten ateria-, kylvetys-, siivous- ja pyykkipalveluista.  

Säätiö perii sinulta asumisen kustannuksia, kuten vuokran ja veden. Sähköliittymän maksat 

itse.  

Asunnon tyyppi Asunnon koko Neliövuokra Vesi 

2h+k 49m² 8,89 € 23,00 € 

2h+k (2kpl) 38m² 8,89 € 23,00 € 

2h+k (2kpl) 60m² 8,32 € 23,00 € 

 


