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Yleistä 

•Järjestyksessä toinen elä ja asu –seniorikeskus. 

Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 

•Sijainti Säterinkatu  

•Valmistuu tammikuussa 2017, toiminta käynnistyy 

maalis-huhtikuussa 

•Seuraavat Matinkylä ja Tapiola 

•2020-luvulla jokaisessa Espoon aluekeskuksessa on 

Elä ja Asu –keskus 

•Seniorikeskuksen lähelle halutaan esteetöntä 

palveluasumista senioriasumista, jolloin keskuksen 

lounas-, liikunta- ja muut palvelut ovat käytettävissä. 

Lähistöllä olevia vuokra-asuntoja pyritään ohjaamaan 

senioreiden käyttöön. 
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Seniorikeskukseen tulee: 

•140 asuntoa 

•Kotihoidon työtilat 

•Päivätoimintaa 

•Harraste- ja ryhmätoimintatiloja 

•Liikuntasali ja kuntosali 

•Ruokasali ja valmistuskeittiö 

•Pesula 
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Asuminen Leppävaaran elä ja 

asu -seniorikeskuksessa 

•Asuminen edellyttää palvelun tarvetta. Arviointi 

tehdään keskitetysti kotihoidossa tai sairaalassa 

•140 yksiötä, joista 70 ympärivuorokautista hoivaa 

tarvitseville ja 70 senioriasumista kotihoidon 

palveluilla 

•35 asuntoa / kerros 

•Asunnon koko 25 m2 sisältäen kylpyhuoneen. 

•Lisäksi senioriasumisessa pienoiskeittiöt (jääkaappi, 

tiskipöytä, mikrovaraus) 

•Kaikissa kerroksissa yhteisiä tiloja mm. asukaskeittiö, 

ruokasali, oleskelutiloja. 

•Seniorikeskuksessa voi asua elämän loppuun asti. 
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Asumisen maksut 

•Asumisen maksut tulosidonnaisia.  

•Ympärivuorokautisessa hoivassa maksu koostuu 

vuokrasta, perusmaksusta ja palvelumaksusta, joka 

sisältää hoivan, siivouksen ja pesulapalvelut.  

•Ympärivuorokautisessa hoivassa 85 % nettotuloista 
 

•Kotihoidon senioriasumisessa maksu määräytyy 

palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän 

maksukyvyn ja perheenkoon mukaan 
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Alueellinen kotihoito 

•Alueellinen kotihoito auttaa sekä Leppävaaran alueelle 

asuvia että seniorikeskuksessa asuvia ikäihmisiä niin, että 

eläminen kotona on mahdollista turvallisesti myös 

toimintakyvyn heikentyessä.  

•Alueellisen kotihoidon tiimitilat ja sosiaalitilat sijoitetaan 

elä ja asu -seniorikeskuksen yhteyteen. 

•Tavoitteena on alueellisen kotihoidon palvelujen lisäksi 

kehittää kotihoidon ja hoiva-asumisen yhteistyötä talon 

asukkaiden parhaaksi 
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Päivätoiminta Leppävaaran elä 

ja asu:ssa 

•Suunnitelma: kaksi päivätoimintaryhmää 5X/viikkoa 

•Ohjattua, kuntouttavaa ja 

virikkeellistä ryhmätoimintaa muistisairaille 

ja ikäihmisille, joiden toimintakyky on alentunut.  

•Päivätoimintaan haetaan lääkärin tai kotihoidon 

lähetteellä. Päivätoiminta on maksullista (16,10 

euroa/pvä).  Maksu sisältää muun toiminnan lisäksi 

yhteiskuljetuksen kotoa päivätoimintaan ja takaisin 

sekä lounaan ja kahvin. 
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Palvelukeskustoiminta 

•Avopalvelukeskus on alueen ikäihmisten 

kohtaamispaikka, jonne voi tulla ruokailemaan, 

harrastamaan, viettämään aikaa, tapaamaan alueen 

ikäihmisiä ja osallistumaan erilaiseen järjestö-, 

virkistys-, kulttuuri- sekä liikuntatoimintaan 
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Avopalvelukeskuksen toimintaa 

•Kohdennettua ryhmätoimintaa ovat muun muassa 

Intoa elämään -hyvinvointikurssit, Ystäväpiiri-ryhmät 

yksinäisille ikäihmisille, Kohtaamistaide sekä 

Muistorasia 

•Harrastetoimintaa mm. savenpolttouuni 

•Vapaaehtoistoiminta 

•Yhteistyö työväenopiston ja liikuntapalveluiden 

kanssa 

•Yhteistyö järjestöjen kanssa 

•Yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa 
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Elä ja asu –keskuksen 

henkilökunta 

•Moniammatillinen henkilökunta 

•Henkilökuntaa yhteensä n. 140, joista 60 

ympärivuorokautisen asumisen ja 60 alueellisen 

kotihoidon henkilökuntaa. 
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Kysymyksiä 

•Mitä tapahtuu Leppävaaran vanhan palvelukeskuksen 

tiloille, jääväthän ne senioritoiminnan käyttöön? 

•Onko keskukselle nimetty toiminnallisen suunnittelun 

ryhmä? 

•Saako keskuksessa pitää kotieläimiä? 

•Onko asukkailla mahdollisuus päästä lähipalveluihin 

heikommassakin kunnossa? 

•Millä tavalla urbaani Leppävaara on osa keskuksen 

toimintaa? 

•Suljetaanko olemassa olevia hoivakoteja? Mistä 

henkilökuntaa saadaan? 

•Onko kaupungin omaa toimintaa vai hoitaako yksityinen 

taho? 
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