TIEDOTE
14.2.2014

Mehiläinen avaa uuden, kodinomaisen hoivakodin Karkkilaan
lokakuussa 2014
Mehiläinen avaa uuden hoivakodin Karkkilaan lokakuussa 2014. Valmistumassa ovat neljä
ryhmäkotia ja 61 asuntoa ympärivuorokautista tukea tarvitseville vanhuksille ja muistisairaille.
Mehiläinen valittiin peruskuntayhtymä Karviaisen tehostetun asumispalvelun sopimuskumppaniksi
vuonna 2011 julkisen kilpailutuksen perusteella.
Peruskuntayhtymä Karviainen kehittää ikäihmisten palvelujen rakennetta valtakunnallisten
tavoitteiden ja laatusuositusten mukaisesti. Pitkäaikaiseen hoitoon ja huolenpitoon kehitetään
kodinomaisia palveluratkaisuja.
- Mehiläinen on tukemassa uusiutuvaa palvelurakennetta rakennuttamalla tämän päivän
hoitovaatimukset täyttävää ja uusinta hoiva-alan tietotaitoa edustavan kodinomaisen hoivakodin
Karkkilaan, kertoo peruskuntayhtymä Karviaisen ikäihmisten palvelulinjajohtaja Arja Tikkala.

Asukaslähtöinen suunnittelu
Mehiläisen uusi hoivakoti edustaa nykyaikaista, asukaslähtöistä suunnittelua, jossa asukkaan koti,
asuinympäristö ja hyvinvointi toimivat kaiken lähtökohtina.
- Tilat ovat valoisat, turvalliset, esteettömät ja yhteisölliset, jolloin asukkaan kuntoutuminenkin
mahdollistuu. Näissä tiloissa on myös hyvä työskennellä vanhusten hyväksi ilman kompromisseja.
Olemme sitoutuneet hoivapalvelun sisällön jatkuvaan kehittämiseen, kertoo Mehiläisen
Ikääntyneiden palveluiden johtaja Petri Kokkonen.
Mehiläisen uudessa Karkkilan hoivakodissa asukkaiden pitkän aikavälin kuntoutus- ja
hoitotavoitteet määritellään yhteistyössä peruskuntayhtymä Karviaisen kanssa.
- Hyvä ja aktiivinen yhteistyö mahdollistaa parhaat tulokset, sanovat Kokkonen ja Karviaisen
kuntayhtymän ikäkeskuspäällikkö Raija Salmi yhteen ääneen.
- Tulemme toteuttamaan Karviaisen palvelukuvauksen ja valtakunnallisten suositusten mukaisia
palveluita, joissa asiakaskeskeisyys ja yksilölliset hoitotarpeet ovat toiminnan ydin, Kokkonen
lupaa.
Hoivakodin avaamisen jälkeen Mehiläinen on myös Karkkilan kaupungin yksi merkittävimmistä
yksityisistä työnantajista työllistäen yhteensä noin 45 työntekijää.

Palvelurakenteen kehittämisessä keskeistä terveyttä ja hyvinvointia edistävä
toiminta
Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain poikkeustapauksissa.
Laitoshoidon järjestämiseksi on oltava lääketieteelliset perusteet.
- Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi ohjaa
peruskuntayhtymän toiminta. Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito- ja huolenpito toteutetaan
ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpakkaansa järjestettävillä
sosiaali- ja terveyspalveluilla. Palveluiden uudistamisessa tavoitteena on ikäystävällisyys, Arja
Tikkala kertoo.

TIEDOTE
14.2.2014

Lisätietoja:
Arja Tikkala
ikäihmisten palvelulinjajohtaja, peruskuntayhtymä Karviainen
p. 09 4258 2348
Raija Salmi
ikäkeskuspäällikkö, peruskuntayhtymä Karviainen
p. 09 425 82017
Peti Kokkonen
sektorijohtaja, Mehiläinen Ikääntyneiden palvelut
p. 050 310 0432
Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja
Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut
yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee noin 6 000
ammattilaista. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 256,4 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu
pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista terveys- ja hoivapalveluiden
tarjoajista. www.mehiläinen.fi

