
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on vastannut Haapajärvellä kehitysvammaisten asumispalvelusta Männistönka-
dulla sijaitsevassa autetun asumisen yksikössä. Nyt solmitun liiketoimintakaupan myötä kodin 10 asukasta muuttavat 
uuteen, Haapajärvelle vastavalmistuneeseen Esperi Koti Männistöön. Asukkaiden tapaan tuttu hoitohenkilökunta 
siirtyy uuteen Männistöön ja vastaavat myös jatkossa asukkaiden hyvästä arjesta.  
 
”Kuntayhtymä on toiminut tähän asti Haapajärven vanhainkotiyhdistyksen omistamassa Männistökodissa. Haapa-
järven vanhainkotiyhdistys on päätynyt vuokraamaan Männistökodin Esperi Care Oy:lle. Peruspalvelukuntayhtymä 
Selänne kilpailutti kehitysvammaisten tehostetun palveluasumien vuonna 2016, jonka myötä se teki puitesopimuk-
sen myös Esperi Care Oy:n kanssa marraskuussa 2016”, sanoo Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymän 
johtaja Tuomas Aikkila.
 
Uusi, 20-paikkainen Esperi Koti Männistö tarjoaa ympärivuorokautista autettua asumista kehitysvammaisille ja se 
on suunniteltu erityisesti asiakasryhmän tarpeita ajatellen, esteettömyys etunenässä. Samassa pihapiirissä on myös 
tukiasuntoja. Jokaisella asukkaalla on käytössään oma, 20 neliömetrin kokoinen asunto, jonka asukas voi sisustaa 
haluamallaan tavalla. Tämän lisäksi käytössä ovat yhteinen keittiö sekä viihtyisät oleskelutilat. Koti sijaitsee rauhalli-
sella asuinalueella ja ympäristössä on hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. 
 
”Näen tällä muutoksella monta etua. Vammaispalvelut säilyvät Haapajärvellä lähellä asukkaiden omaisia ja asukkaat 
saavat jatkaa palvelua tuttujen hoitajien kanssa, mutta pääsevät nauttimaan uusista, moderneista tiloista. Yhdessä 
henkilöstön ja kodin tulevien asukkaiden kanssa pyrimme luomaan asukkaille mielekkään arjen turvallisessa ympä-
ristössä, tuttujen ihmisten ympäröimänä”, Esperin aluejohtaja Juhana Olkkola kertoo.
 
ESPERI KASVAA VAMMAISPALVELUISSA
Esperillä on entuudestaan 34 kotia, jotka tarjoavat palveluita vammaispalvelun asiakkaille ympäri Suomen. Juuri val-
mistuneen Esperi Koti Männistön lisäksi rakenteilla on kolme muuta kehitysvammaisille suunnattua kotia, joissa on 
yhteensä 57 asumispaikkaa. Uudet kodit ovat valmistumassa Kajaaniin, Raaseporiin ja Inkooseen. 
 
Tehtävämme on tarjota inhimillistä ja laadukasta hoivaa asiakkaillemme, mielekästä ja merkityksellistä työtä osaavalle henkilöstöllemme sekä kehittää uusia 
asumisen ja tuen malleja kunnille. Tuotamme hoiva- ja asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisille ja lääkäripalveluita 
kunnille ja yksityishenkilöille. Meiltä löytyy koti yli 6 000 asukkaalle, joiden hyvinvoinnista huolehtii 5500 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Liikevaih-
tomme vuonna 2017 oli noin 213 miljoonaa euroa. www.esperi.fi
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