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1. Esperin yleisesittely 



Valtakunnallinen Esperi Care  
-konserni tarjoaa kodinomaisia 

asumispalveluja asiakkaiden muuttuviin 
elämäntilanteisiin. 

 

Kehitämme uusia, entistä 
monimuotoisempia asumisen ja tuen 

malleja ikääntyneille, mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujille sekä vammaisille.  

 

Esperin juuret ovat Suomen Punaisessa 
Ristissä. Arvomme ovat 

lämminhenkisyys, luotettavuus, avoimuus, 
asiakaskeskeisyys ja tuloksellisuus. 
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Laadukkaat palvelut 

• Haluamme, että asiakkaamme kokevat 
saamansa palvelun laadukkaaksi. 

• Tuotamme laadukasta, sopimusten 
mukaista palvelua. 

• Toiminnan laatua mitataan, arvioidaan 
ja kehitetään jatkuvasti. 

• Laatutyön tuloksena Esperille 
myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti 
18.2.2008.  
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4700 
asukaspaikkaa 

4700 
sosiaali- ja terveyden- 

huoltoalan osa- ja  

kokoaikaista  

ammattilaista 

150 
kunnan  

yhteistyö- 

kumppani 

1600 
Asukkaan 

lääkärikierrot 

Omistajina ICG, Etera 

sekä henkilöstö 
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Ikääntyneiden hoivapalvelut  
elämän eri vaiheissa 

Tehostettu 
palvelu- 

asuminen 
Tuettu  

palvelu-
asuminen Kevyt  

palvelu-
asuminen Lyhyt- 

aikainen 
palvelu- 

asuminen 
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Mielenterveys- ja vammaispalvelut 

Kotiin 
annettavat 

palvelut Tuettu 
asuminen 

Palvelu- 
asuminen Tehostettu 

palvelu- 
asuminen 
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Lääkäripalvelut 

• Palveluihin kuuluvat henkilöstövuokraus, 
liikkuva lääkäri -palvelu ja 
anestesiapalvelut. 

• Asiakkainamme on kuntia, yksityisiä 
palveluntuottajia ja yksityishenkilöitä.  

• Liikkuva Lääkäri tarjoaa ikäihmisille 
yksilöllistä hoitoa kotona, palvelutalossa tai 
hoivakodissa asumiseen. 

• Henkilöstövuokraus toimittaa osaavaa 
henkilöstöä muun muassa kunnille, 
lääkäriasemille ja sairaaloihin.  
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Esperi Hoivakoti Amos 

• Avaamme uuden ikäihmisten ja muistisairaiden 

hoivakodin Kemiönsaarelle syksyllä 2017, 

osoitteeseen Mestarintie 18. 

• Esperi Hoivakoti Amos tarjoaa ympäri-

vuorokautista asumispalvelua 32 ikäihmiselle. 

Lisäksi tarjotaan lyhytaikaista asumista 

tilapäiseen hoivan tarpeeseen.  

• Jokaisen asukkaan käytössä on oma tilava huone, 

esteetön wc-/kylpyhuone, viihtyisät yhteiset 

ruokailu- ja oleskelutilat sekä kaunis piha-alue.  
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2. Tausta ehdotukselle 



Tausta  
• SOTE-uudistuksen myötä tuleva maakunta tekee 

kaupunkien ja kuntien omistamista 
hoivakiinteistöistä 3+1 vuoden 
vuokrasopimuksen. Tämän jälkeen kiinteistöihin 
liittyvät vastuut  ja riski kiinteistöjen jäämisestä 
tyhjilleen on kiinteistön omistajalla. 

• Kemiönsaaren kunta omistaa hoivakiinteistöjä ja 
vastaa niiden hoivapalveluista.  

• Kemiönsaaren kunnalla on halu keventää 
kiinteistöriskiä sote-kiinteistöjen osalta (sote-
uudistus). 

• Kunta haluaa varmistaa myös asumispalveluiden ja 
työpaikkojen pysymisen Kemiönsaarella (mm. 
Taalintehtaan alueella).  

• Esperi on kiinnostunut tarjoamaan ratkaisua, jossa 
Esperi ostaa ja/tai vuokraa kunnan omistamia 
hoivakiinteistöjä sekä voi tarvittaessa rakentaa 
uuden hoivakotikiinteistön.  
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3. Tarjous Kemiönsaaren 
kunnalle 



Tarjous Kemiönsaaren kunnalle 
Hannahemmet 

• Esperi ostaa Hannahemmetin vanhainkotikiinteistön. 

• Osana kokonaisuutta Kemiönsaari osoittaa tontin Esperille (esim. 
Taalintehtaan alueelta), johon Esperi rakentaa uuden korvaavan 
hoivakotikiinteistön.  

• Uusi hoivakoti olisi avoin ympäristö ja hoivapalvelukeskus. Esperi  tuottaisi 
uudessa hoivakodissa tehostettua palveluasumista, lyhytaikaista asumista ja 
päivätoimintaa sekä mahdollisesti myös palveluasumista. 

• Samassa yhteydessä varattaisiin tiloja myös lääkärin vastaanotolle.  Lääkäri olisi 
Taalintehtaan asukkaiden käytettävissä erikseen sovittavina ajankohtina. 

Almahemmet 

• Esperi ostaa Almahemmetin vanhainkotikiinteistön. 

• Almahemmetin korvaavat tilat sijaitsivat yhdessä sovittavassa paikassa ja uuden 
Almahemmetin palveluvalikoima sovitaan yhdessä vastaamaan kunnan tarvetta. 

• Uudessa yksikössä voitaisiin varata tiloja myös kunnan kotihoitoyksikölle, jos se 
koetaan tarpeelliseksi.  

Kaikissa vaihtoehdoissa 

• Palvelutuotanto: Siirtyy Esperille ja jatkuu sopimusten tekemisen jälkeen 
entisellään eli samat tutut työntekijät jatkaisivat työskentelyä  asukkaiden 
parissa. 

• Asukkaat: Jatkavat asumista yksikössä esim. palvelusetelillä tai 
maksusitoumuksella. 

• Työntekijät: Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaava hoivahenkilökunta 
siirtyy Esperille vanhoina työtekijöinä.. Kunta vastaa nykyisten kiinteistöjen 
purkukustannuksista. 

• Kauppahinnat kattavat irtaimiston sekä muut kauppaan liittyvät kulut.  
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4. Hankkeen hyödyt 
kunnalle 



Hankkeen hyödyt kunnalle 
• Kunta myy tai vuokraa pitkäaikaisella sopimuksella sote-

kiinteistönsä  ei sote-uudistukseen liittyvää kiinteistöriskiä 
lyhyestä vuokrasopimuksesta johtuen. 

• Kunta keventää hoivakiinteistöistä aiheutuvaa velkataakkaa. 

• Kunta varmistaa palveluiden ja työpaikkojen säilymisen 
Kemiönsaarella.  

• Kaikilla kemiönsaarelaisilla on tulevaisuudessakin mahdollisuus 
asua elämänsä loppuun asti Kemiönsaarella (ml. Taalintehdas).  

• Mahdollisesti syntyy uusia työpaikkoja uuden hoivakodin 
valmistuttua.  

• Ennustettavuus kustannuksissa, joustava palveluiden käyttö, ei 
käyttöasteriskiä. 

• Palvelut tuotetaan puitesopimuksen mukaisella hinnalla tai 
palvelusetelillä. 

• Säästöt palvelutuotannossa palvelutuotannon siirtyessä Esperille  

• Kunta saa kohteiden maanvuokra- ja yhteisöverotuotot sekä 
kiinteistöverot. 

• Esperi on sitoutunut Kemiönsaareen pitkäaikaisesti   pitkä 
vuokrasopimus kohteista.  

• Esperi on luotettava ja palveluihinsa panostava joustava kumppani, 
joka kehittää toimintaansa jatkuvasti. 

• Henkilöstö saa varmuuden toiminnan jatkumisesta.  
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5. Hankkeen hyödyt 
henkilöstölle 



Hyödyt henkilöstölle 

• Esperi panostaa henkilöstöön ja esimiehiin. 
- Esperin esimiehille on tarjolla kaksivuotinen 

esimiesvalmennusohjelma.  

• Lahjakkaille esperiläisille on räätälöity yhdessä 
Aalto Yliopiston kanssa kaksivuotinen 
korkeatasoinen koulutusohjelma. 

• Esperi tarjoaa työntekijöilleen mielenkiintoisia ja 
vaihtelevia työtehtäviä sekä hyvän perehdytyksen ja 
kehittymismahdollisuudet 

• Kun henkilöstö voi hyvin, on asiakkaillakin hyvä 
olla. Tarjoamme työsuhde-etuina muun muassa: 

- Lakisääteistä laajemman työterveyshuollon 

- Joustavat työvuorot ja mahdollisuuden työkiertoon 

- Työvaatteet 

- Virkistyspäiviä ja henkilöstötapahtumia 

- Esperi Club -kortin, jolla saat etuja Esperin yhteistyökumppaneilta 
esim. vakuutuksista, majoituspalveluista ja autonvuokrauksesta 

• Osana kokonaisuutta henkilökunnan työehtosopimus 
muuttuu yksityisen sosiaalialan työehtosopimukseen 

siirtymäajan jälkeen. 
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Aikaisempi kokemus –  
onnistunut ja joustava siirto 
• Esperillä on aikaisempaa kokemusta vastaavista 

hankkeista, joissa henkilöstö on siirtynyt 
liikkeenluovutuksena vanhoina työntekijöinä 
Esperille. Takaamme suunnitellun, joustavan ja 
työntekijöiden ehdoilla suoritetun siirtymis-
prosessin. Henkilöstöltä saatu palaute on ollut 
positiivista ja muutos on koettu mielekkääksi.  

• Paimion kaupungin esimerkki: 
- Esperi tarjosi Paimion kaupungille kokonaisratkaisun, jossa Hoivakoti 

Jokilaakson palvelutuotanto siirtyi Esperille ja Esperi sitoutui uuden 
hoivakodin rakentamiseen huonokuntoisen Jokilaakson kiinteistön tilalle.  

- Jokilaakson henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksena Esperille.  

- Rakennusurakan jälkeen asukkaat ja henkilöstö muuttavat uusiin tiloihin. 
Arki uudessa kodissa tulee jatkumaan ennallaan ja tutut hoitajat huolehtivat 
asukkaista.  

- Jatkossa Jokilaakson henkilöstö on Esperin työsuhde-etujen ja 
henkilöstöohjelman piirissä. 

• Vastaavia hankkeita on toteutettu mm. Helsingissä, 
Limingassa ja Maskussa. Tällöin kunnan henkilöstö 
siirtyi onnistuneesti liikkeenluovutuksena Esperille. 
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6. Jatkotoimenpiteet 



Jatkotoimenpiteet 

• Tämän ehdotuksen tarkemmat 
jatkoneuvottelut, mahdollisimman 
nopealla aikataululla 

• Kiinteistökatselmukset  

• Tarkempi tutustuminen 
asumispalveluyksiköiden operatiiviseen 
toimintaan 

• AVI/Valviran toimilupan saamisen 
varmistaminen 

• Tarjous on voimassa 3 kuukautta 
tarjouksen päivämäärästä lukien 

LUOTTAMUKSELLINEN 



LUOTTAMUKSELLINEN 



Anna meidän auttaa 
www.esperi.fi  

 
Ari Hannuksela 050 511 3409 

Tomi Rosqvist 040 527 2099 

Timo Tolppanen 050 329 7757 

 

LUOTTAMUKSELLINEN 


