


Attendon ehdotus Kemiönsaarelle

• Attendo ehdottaa Almakodin ja Hannakodin ostamista kunnalta

– Almakotiin peruskorjataan nykystandardien mukaiset tilat tehostettuun 

palveluasumiseen ja lisäksi moderneja senioriasuntoja

– Hannakodin tilalle rakennetaan uusi hoivakoti Taalintehdas-Dragsfjärd-alueelle

– Molemmista hoivakodeista tarjottaisiin myös kotihoidon palveluja alueen 

ikäihmisille

– Attendo vastaisi myös Almakodin ja Hannakodin nykyisistä ateriapalveluista ja 

tarvittaessa jopa koko kunnan ateriapalveluista (koulut, päiväkodit, vuodeosastot, 

kotihoito)

• Asumispalveluissa palvelut hankittaisiin palvelusetelillä ja 

puitesopimuksella, jonka kilpailutus on käynnissä

– Valinnanvapauden laajentuessa 2020 alkaen, asiakas valitsee itse mihin menee

• Attendo on myös kiinnostunut neuvottelemaan terveysasemien 

vuokraamisesta ja terveyspalveluiden tuottamisesta, mikäli 

maakunta ei jatkaisi palvelutuotantoa nykyisissä terveysasemissa
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Uudet hoivakodit takaavat palvelut ja työpaikat Kemiönsaarella

• Kiinteistökaupat tehdään kunnalle kustannusneutraalilla 

ratkaisulla

• Uudisrakennus ja peruskorjaus yhteensä noin 6 – 7 

miljoonan euron investointi Kemiönsaarelle, jotka 

varmistavat palvelujen ja työpaikkojen pysyvyyden 

kunnassa

• Nykyinen koulutettu hoitohenkilöstö sekä tarvittava 

määrä keittiöhenkilökuntaa siirtyisi Attendon

palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä = työsuhteen 

etuudet eivät heikkene

• Liikkeenluovutuksella ei muutosta työntekijöiden 

– Palkkoihin

– Eläkkeisiin

– Sairasturvaan

– Lomapäiviin



 Tehostettua palveluasumista ja kevyempää 

senioriasumista

 Senioriasunnoissa huoneiden koko n. 30 m2 ja 

tehpa-asunnoissa 21 m2

 Esteettömät, yhteisölliset ja kodikkaat yhteiset 

tilat sekä alueellinen kokoontumispaikka 

ikäihmisille

 Aito ulkoilumahdollisuus turvallisella omalla 

pihalla, jossa mm. viheralueita, grillikatos ja 

levähdyspaikkoja

 Maistuva ruoka omasta valmistuskeittiöstä

 Kotihoidon keskus, josta mahdollisuus tuottaa 

kotihoitoa alueen ikääntyneille

 Teemat luovat lisävirikettä arkeen, esim. Ulkoilu 

& Puutarha

Attendon Senioritalo



Referenssejä kuntien ja Attendon välisistä kiinteistökaupoista

1. Savonlinna
– Attendo osti 42-paikkaisen Kerimäen vanhainkodin 30.10.2016. 

– Tilalle rakennetaan 30-paikkainen hoivakoti

2. Urjala 
– Attendo osti 40-paikkaisen Urjalan vanhainkodin 7.10.2016. Henkilöstö 

siirtyi liikkeenluovutuksella Attendolle.

– Tilalle valmistuu joulukuussa 2017 45-paikkainen hoivakoti.

3. Kemijärvi 
– Attendo osti Puistolan palvelukeskuksen 27.6.2017. Palvelukeskuksessa 

on 69-paikkaa ikäihmiselle ja 12-paikkaa kehitysvammaisille. Henkilöstö 

siirtyy liikkeenluovutuksella Attendolle.

– Tilalle rakennetaan 60-paikkainen ikäihmisten ja 15-paikkainen 

kehitysvammaisten hoivakoti.



Attendon tarjoamat ateriapalvelut 

Kemiönsaarelle

• Kiinteistökauppojen myötä Attendo tarjoaa uuden Almakodin ja/tai 

uuden Hannakodin keittiöstä myös ateriapalveluja kunnan muihin 

tarpeisiin



Kuvia Attendon hoivakodeista
Attendo Peiponhovi, Turku

Attendo Peiponhovi, TurkuAttendo Olarinpuisto, Espoo

Attendo Vanha Seppä, Vihti Luonnos Attendo Pyhärannan hoivakodista

Luonnos Attendo Pyhärannan hoivakodistaAttendo Aavatar, Lahti

Attendo Olarinpuisto, Espoo

Attendo Aavatar, Lahti

Attendo Olarinpuisto, Espoo

Attendo Varisto, Vantaa
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