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Sofiakylän tavoite on luoda lämminhenkinen, turvallinen ja kodinomainen ilmapiiri asiak-
kailleen sekä tuottaa laadukasta hoitoa sekä ympärivuorokautista asumispalvelua sisältäen 
kuntoutusta ja virkistystä sekä muuta virikkeellistä toimintaa. Tärkeänä osana tavoitteitam-
me on myös asiakkaidemme perheiden tukeminen sekä mahdollisimman laaja-alainen 
tiedon jakaminen sitä tarvitseville.

Sofiantähti ja SoffariKlubi ovat omia yksiköitänsä, 

mutta ne toteuttavat Sofiakylän arvoja ja peri-

aatteita ja toiminta on Sofiakylän sertifioidun 

toimintakäsikirjan mukaista.

Sofiakylän

• Se toinen kotiSoffarin arvoja käytiin viime vuonna 
henkilökunnan kanssa läpi muutamas-
sakin työpajassa ja yhteisiksi, ilmiselviksi 
arvoiksi nousivat

• avoimuus

• arvostus

• rohkeus.

 
Miten arvot näkyvät toiminnassamme?    
Lue lisää nettisivustoltamme:

www.sofiakyla.fi/arvot

Sofiakylän visio on kehittää toimintaa ja 
vakiinnuttaa asemaansa arvostettuna 
ja luotettavana hoivakotina.

Haluamme tukea asiakkaidemme perheitä 
ja läheisiä ja siten helpottaa perheiden 
arkea. Haluamme kehittää ja kehittyä 
työyhteisönä ja hyvä työilmapiiri on 
meille voimavara. Haluamme olla hyvä 
yhteistyökumppani kunta-asiakkaillemme 
ja avoimesti kertoa toiminnastamme ja 
suunnitelmistamme. Haluamme myös 
olla yhteistyössä koulujen kanssa ja 
tarjota harjoittelumahdollisuuksia alan 
opiskelijoille. Kannatamme avoimuutta 
ja yhteistyötä.

VisioMissioArvot

TOIMINTA-AJATUS
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Vuosi 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Keväällä alaa järisyttivät SOTE-alan negatiiviset uutisoinnit, mitkä väistämättä näkyivät myös meillä eri-
laisina yllätystarkastuksina ja selvityspyyntöinä. Nämä tietenkin lisäsivät lisää paperitöitä ja veivät aikaa 
asiakastyöltä, mutta olivat ymmärrettäviä. Toiveena meillä tietenkin, että näitä tehtäisiin kaikille, myös jul-
kisen puolen toimijoille. Negatiivinen julkisuus Sote-alalla on myös huomattavasti vaikeuttanut hyvän hoi-
vahenkilökunnan saantiin isojen toimijoiden joutuessa nostamaan mitoituksiaan ja henkilöiden hakiessa 
muille aloille. Tämä tuntuu olevan haaste koko maassa. 

Positiivista uutisointia on viime vuonna ollut Sofiakylästä paljon. Keväällä ilmaantui kirja Sydän oikealla 
puolella, syyskuussa olimme mukana Arman Alizadin kehitysvammatyöstä kertovassa dokumentissa mistä 
tuli paljon positiivista palautetta. Lokakuussa sain lisäksi vastaanottaa valtakunnallisen naisyrittäjän pal-
kinnon, mitä arvostan suuresti sillä sitä ei ole aiemmin varsinaiselle hoiva-alalle myönnetty. Kaiken tämän 
myötä olemme olleet valtakunnallisesti näkyvillä niin sanomalehdissä kuin aikakausilehdissä, ja se on tuo-
nut meille hyvää julkisuutta ja lisää tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Riitta Peltonen 
Toimitusjohtaja

Vuonna 2019 on toteutunut Sofiakylän alkuperäinen missio 

tehdä kehitysvammaisuutta näkyväksi ja avata ihmisille 

mahdollisuus hyväksyä erilaisuutta ja ymmärtää sitä. 

Vuosi on kaikenkaikkiaan ollut hyvä ja katsauksen voinkin 

lopettaa kertomalla siitä kuinka omat asukkaamme ottivat 

ensimmäisen kehitysvammaisuudesta ja heistä kertovan 

dokumentin: saleissa oli hiljaista, välillä kuului naurua ja 

kaikilla vähintään jossain kohtaa kyyneleet virtasivat. Kun 

dokumentti loppui oli hetken vielä hiljaista kunnes tuli 

lause: tämä oli paras tv-ohjelma ikinä. Myös dokumenttia 

koskeneissa kommenteissa tuli esille se, että hienoa, että 

kerrankin tuotiin erilaisuus esille asiallisesti, lämmöllä ja 

heille kuuluvalla arvostuksella.

ERITYISEN VAUHDIKAS VUOSI
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Riitta Peltonen
Toimitusjohtaja ja perustajajäsen  |  p. 050 487 2282  |  riitta.peltonen@sofiakyla.fi

“Olen Riitta Peltonen ja olen perustanut Sofiakylän vuonna 2010 yhdessä Hovikodin kanssa. Oma 
koulutukseni ja taustani on markkinoinnissa- ja myynnissä, rahoituspuolella sekä it-alalla. Vaikeasti 
kehitysvammaisen tyttäreni, Sofian, syntyminen vuonna 2001 on muuttanut elämänsuuntaani ja 
-arvojani ja nyt on takana kohta kahdeksantoista vuotta kokemusta kehitysvammaisen lapsen hoi-
dosta sekä myös omaishoitajuudesta. Työni ohella olen käynyt eri tutkintoja mm. Yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinnon, tuotekehittelyn erikoisammattitutkinnon ja MBA:n.“

Petri Haapasalo
SoffariKlubin vastaava  |  p. 045 660 1650  |  petri.haapasalo@sofiakyla.fi

“Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1999 ja toiminut ko. tehtävissä hyvin monipuolisesti jo 20 vuoden 
ajan. Sofiakylään olen tullut 1.8.2014 ryhmäkodin ohjaajaksi sekä talon lääkevastaavaksi. Sofiantähden 
rakennusvaiheessa olen siirtynyt vastaavan hoitajan tehtäviin, ja työn ohella olen oppisopimuksella 
käynyt Jet tutkinnon, jonka sain päätökseen 2017. Tällä hetkellä toimin Soffariklubin vastaavan hoitajana”.

Amanda Renard
Palveluohjaaja  |  p. 044 906 6900  |  amanda.renard@sofiakyla.fi

“Olen Amanda, koulutukseltani lähihoitaja ja olen työskennellyt Sofiakylässä vuodesta 2010. Työ-
polkuni Sofiakylässä on vienyt minut tilapäishoidon ryhmäkodista pysyvän asumisen ryhmäkotiin ja 
sieltä asiakaspalveluun. Työkseni vastaan asiakaspalvelunumeroon, hoidan hoitovarauksia, laskutusta 
sekä muita talojen juoksevia asioita. Vastuullani on myös Kahvila Rokin toiminta. Parasta työssäni 
on asukkaiden, asiakkaiden ja heidän perheensä kohtaaminen ja heidän auttaminen sekä jatkuva 
uuden oppiminen työssäni.”

Anne Kollin-Kankainen 
Sofiantähden vastaava  |  p. 046 503 909 82  |  anne.kollin-kankainen@sofiakyla.fi

“Olen Anne. Tulin 1.1.2018 innokkaalla asenteella mukaan Sofiakylän porukkaan vastaavaksi hoitajaksi. 
Olen työskennellyt hoitoalalla ja kehitysvammaisten kanssa jo pitkään. Koulutukseltani olen sairaan-
hoitaja ja esimiestyön lisäksi olen opiskellut mm. kriisi-, katastrofi-, päihde- ja mielenterveyshoitotyötä. 
Uusien asioiden oppiminen/opiskelu on mielenkiintoista ja avaa erilaisia näkökulmia moneen asiaan. 
Työssä jaksaminen ja ihmisen hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Luonteeltani olen avoin, vastuullinen 
ja asioihin sitoutuva. Suurperheen äitinä olen oppinut organisoimaan, jotta arki sujuisi. Tätä taitoa 
pyrin käyttämään myös työssäni. Tätä työtä ei voi tehdä yksin vaan tiiminä kohti yhteistä tavoitetta”.

Suvi Kulmala
Sofiakylän vastaava  |  p. 044 906 6901  |  suvi.kulmala@sofiakyla.fi

”Olen Suvi. Saavuin Sofiakylään 09/2012 repussani sosiaaliohjaajan todistus (nyk. ammattinimikkeeni 
sosionomi) sekä useampi vuosi hoiva-alan työkokemusta. Vastaan sekä vakituisesta asumisesta sekä 
tilapäishoidosta. Parasta työssäni on asukkaiden kohtaaminen, kuntoutumisen näkeminen, perheiden 
tutustumiset sekä lähiesimiehenä toimiminen.”

Johdon esittely

Hallitus: Jussi Peltonen, puheenjohtaja | Riitta Peltonen, hall.jäsen | Mari Kurppa, hall.jäsen | IIkka Ruippo, hall.jäsen
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Palvelulupauksemme

Mitä palveluita tarjoamme? Mitä 

on hyvä palvelu? 

Haluamme Hovi-merkeillä kertoa, 

miten toteutamme asiakasläh-

töistä palvelua. ”Sinulle omaa 

elämää”-tunnuslauseemme ku-

vastaa arvomaailmaamme, asi-

akkaidemme kunnioittamista 

ja tasa-arvoisuutta. Nämä asiat 

huomioimalla uskomme, että 

asiakkaamme on meillä oman 

elämänsä päähenkilö.

HoviAsunto

HoviMenu

HoviReissu

HoviYhteisöHoviTurva

HoviVireys

HoviKunto

HoviTerveys

Tilat sijaitsevat Pyhäjärven rannan tun-
tumassa. Päätalosta löytyvät ryhmäkodit 
Kuusisto, Tammisto ja Pihlajisto, tuki-
asuntoja sekä tilapäishoitoa tarjoava 
Vaahteramäki. Kerhotilat ovat kaikkien 
käytettävissä ja oleskelutiloissa on 
mukavaa viettää aikaa ystävien kanssa. 
Sofiantähdestä löytyvät ryhmäkodit 
Katajisto, Tuomisto ja Petäjistö.

Ystävällinen ja ammattitaitoinen emäntä 
valmistaa Sofiakylän asukkaille ja hen-
kilökunnalle maukasta ja terveellistä 
kotiruokaa. Yhteiset ruokailuhetket 
kruunaavatkin päivän. Suosimme ter-
veellistä lähiruokaa ja toteutamme 
asiakkaidemme toiveita.

Vanhemmat voivat olla rauhallisin mielin, 
kun lapsi tai nuori on meillä tilapäishoi-
dossa tai talon pysyvä asukas. Ystävälli-
nen ja ammattitaitoinen henkilökunta 
hoitaa, tilat ovat turvalliset ja tarvittaessa 
talossa on myös hoitajakutsujärjestelmä.

Teemme viikottain retkiä ja meillä käy 
usein vierailijoita. Päivittäin voit osallistua 
päivä- tai työtoimintaan ja asumishar-
joittelussa käydään läpi arjen rutiineita. 
Kesäisin järjestämme leirejä niin lapsille 
kuin aikuisillekin. 

Sofiakylän ympäristö tarjoaa upeat ulkoi-
lumahdollisuudet. Kesällä voit tehdä 
kävelylenkkejä Hyvän Mielen polulla, 
uida ja pelata. Talvisin voit hiihtää ja 
luistella. Omassa pihassa voit leikkiä ja 
seikkailla. Omassa liikuntatilassa voit 
kuntoilla, pelata, kiivetä tai rentoutua.

Teemme viikottain asiointireissuja sekä 
retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin. Ystä-
vänpäivän tansseihin matkustamme 
vuosittain Hopeaharjun palvelukotiin 
Noormarkkuun ja vuosittain teemme 
mökkiretkiä sekä laivaristeilyn. Yhdes-
säolo ja matkailu virkistää.

Ystävät ja läheiset ovat meille lämpimästi 
tervetulleita ja vanhempien tukeminen 
ja arjen helpottaminen on meille tärkeä 
asia. Läheisille järjestetään yhteisiä 
tapaamisia, koska uskomme vertaistuen 
voimaan. Yhteen hiileen puhaltaminen 
auttaa jaksamaan.

Yhdessä kartoitamme asiakkaidemme 
hoitotarpeen ja teemme suunnitelmat 
eteenpäin. Hoito- ja palvelusuunnitelma, 
kuntokartoitus, painon hallinta, terveel-
linen ruoka, ulkoilu, liikunta ja virikkeel-
linen tekeminen ovat osa arkipäivää.

Sinulle 
omaa elämää
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Sinulle omaa elämää- tunnuslauseemme kuvastaa arvomaail-
maamme, asiakkaidemme kunnioittamista ja tasa-arvoisuutta. 

Tarjoamme asiakkaillemme puitteet ja peruslähtökohdat, jossa hän 
voi elää mahdollisemman omanlaistaan, hänelle mielekästä elämää, 
jonka hän itse määrittää. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, 
tukeminen ja ylläpitäminen on tärkeää.

Sofiakylässä on kolme ryhmäkotia vakituiseen asumiseen: Kuusisto, 
Tammisto ja Pihlajisto.  Sofiantähdestä löytyvät ryhmäkodit: Katajisto, 
Tuomisto ja Petäjistö. Koivukujalta löytyvät tukiasunnot ja Vaahtera-
mäkeen tullaan tilapäishoitoon. Soffariklubilla toimii päivätoiminta, 
jossa mm. rakennetaan vanhasta uutta. Käpykaarti on nimeltään 
työtoiminnan ryhmä, joka huolehtii talojemme siisteydestä. Jär-
jestämme myös leirejä ja kerhoja sekä perheille vertaistuki-iltoja ja 
erilaisia tapahtumia.

Asiakkaaksemme voit tulla kunnan ohjaamana, joko maksusitoumuk-
sella tai palvelusetelillä, tai itsemaksavana. 

Oman kaupunkisi/kuntasi vammaispalveluohjaajat auttavat sinua 
oman paikkasi löytämisessä. Meillä ei ole kuntarajoja eli kauempaakin 
voit meille asiakkaaksi tulla. Myöskään kehitysvammadiagnoosi ei ole 
välttämätön, sillä toimilupamme on myös erityistä tukea tarvitseville. 
Näin varmistamme myös asiakkaat, joilla esim. on kehitysviivettä tai 
diagnoosia ei ole saatu selvitettyä. 

Voit olla meihin myös suoraan yhteydessä niin neuvomme, esitte-
lemme taloja ja kerromme toiminnasta.

Asiakkaaksi 
MEILLE

HoviTeema

Unelmia ja tarinoita 

Sofiakylän teemaksi on muodostunut, 
kuinka ollakaan, unelmia ja tarinoita. 
Sofiakylähän syntyi unelmasta ja siitä 
syntyi myös talon ensimmäinen tarina. 
Jokaisella meistä talon väestä on oma 
tarina kerrottavanaan, toisilla iloisempi 
ja toisilla surullisempi. Jokainen päivä 
talossa on oma tarinansa ja yhdessä niistä 
jatkuu tarina Sofiakylästä.

Kaikilla meillä on myös unelmia ja tavoit-
teenamme onkin toteuttaa asukkaidemme 
haaveita. Yhteistä asukkaidemme unel-
mille on se, etteivät he haaveile lottovoi-
tosta tai arvokkaista materiaaleista. He 
unelmoivat esim. konserttiin pääsystä, 
laivaretkestä, juhlista, kauniista pukeu-
tumisesta ja yhdessäolosta. Toteutuneita 
unelmia meillä onkin jo kesäiset risteilyt, 
konsertit, pelaajien vierailu ja Itsenäi-
syyspäivän tanssit. Sofiakylän tarinaa 
voi lukea keväällä 2019 ilmestyneestä 
kirjasta Sydän oikealla puolella.

 
Tavoitteenamme on olla 
 halutuin vaihtoehto  
Pirkanmaalla.”
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Avainlukuja
Perustamisvuosi

2010
Asiakaspaikkojen lkm (12/2019)

45 + 15  
Vakituinen as. + tilapäishoito

Toiminta
SoffariKlubin toiminta vuonna 2019

Vuoden aikana Soffariklubin tilapäishoito on lähtenyt toimi-
maan jo tutuksi tulleella rutiinilla. Muuntuvat tilat ovat osoit-
tautuneet toimiviksi ja mm. yhteistyö työterveyden kanssa 
samoissa tiloissa on ollut toimivaa. Viikonloppuhoitolaisia on 
ollut lähes joka viikonloppu. Ryhmiin on muodostunut vakitui-
sia käyttäjiä, jotka ovat viihtyneet palautteen mukaan hyvin. 

Loma-ajan hoitoa on järjestetty Soffariklubin tiloissa joulu- talvi- 
kesä- ja syyslomien aikana. Lapsia tätä palvelua käyttämässä 
on parhaimmillaan ollut jopa yli 20. Vuoden 2019 palautteet 
loma-ajan hoidosta ovat osoittaneet sen, että edellisestä 
vuodesta on opittu ja saatu toiminnasta entistä parempaa 
ja vanhemmat luottavat, että heidän lapsensa ovat päivän 
aikana hyvässä hoidossa.

Soffariklubin kahvila Rokki jouduttiin sulkemaan tilapäisesti 
kesällä 2019, asiakkaat eivät löytäneet paikalle, ehkä hieman 
syrjäisestä sijainnista johtuen. 

Soffariklubin päivätoiminta on ollut monessa mukana kulu-
neen vuoden aikana. On järjestetty erilaisia retkiä säännöllisin 
väliajoin siten, että jokainen asiakas on päässyt tasapuolisesti 
mukaan. Tapahtumiin on myös osallistuttu ja niitä on järjes-
tetty, ihan laidasta laitaan. Mukana on oltu myös Maliken 
koulutuksessa missä saatiin hyvää tietoutta apuvälineiden 
mahdollisuuksista myös päivätoiminnan käytössä. 

Myös monenlaista vierasta on Soffariklubin pihalla nähty, on 
tehty projektia koirien kanssa, vierailevia poneja ja jopa aaseja.

Yhteiskuntavastuu
EKOLOGINEN VASTUU 
• Vedenkulutukseen on kiinnitetty huomiota ja hanojen virtaamaa 

säädetty siten, ettei vettä kuluteta turhaan. Sähkön kulutusta 
pienennetään käyttämällä energiansäästölamppuja sekä liiketun-
nistimellisia/automaattisia valokatkaisimia.

• Oma ympäristösuunnitelma on valmisteilla. Jätteiden lajittelu on 
osa jokapäiväistä toimintaa. Taloilla on käytössään erilaisia kerä-
ysastioita ja osa jätteistä toimitetaan henkilökunnan toimesta 
keräyspisteisiin tai suoraan kaatopaikalle. Ruokahävikkiä seurataan 
ryhmäkodeittain ja pyritään jatkuvasti vähentämään.

• Päivätoiminnassa asiakkaat voivat halutessaan korjata rikkoutu-
neita vaatteitaan. Käytöstä poistuvia tekstiilejä, huonekaluja sekä 
muita esineitä on hyödynnetty jatkokäyttöön, kuten huonekalujen 
pienimuotoiseen kunnostamiseen.

TALOUDELLINEN VASTUU 
• Sofiakylä pitää huolta omasta kannattavuudestaan sekä kilpai-

lukyvystään. Näin takaamme yrityksen elinvoimaisuuden sekä 
palveluvalikoiman pysyvyyden. Sofiakylä maksaa työntekijöilleen 
palkkaa, omistajilleen osinkoa sekä yhteiskunnalle veroja.

• Pärjäämällä kilpailutuksissa Sofiakylä pystyy tarjoamaan kunnille 
laadukasta palvelua kilpailukykyiseen hintaan joka on näin myös 
kunta-asiakkaiden etu.

SOSIAALINEN VASTUU 
• Sofiakylällä on huomattava työllistävä vaikutus, vakituista hen-

kilökuntaa sekä säännöllisesti vuoroja tekeviä sijaisia on noin 80.
• Vakituisella henkilökunnalla on käytössään varsin kattavat työ-

terveyspalvelut, joihin sisältyy myös sekä työ- että vapaa-ajalla 
voimassaoleva tapaturmavakuutus. Hoitoon pääsee heti, myös 
erikoissairaanhoitoa tarvitsevien vaivojen kanssa.

• Koulutusta henkilökunnalle tarjotaan vuosittain jokaiselle työnte-
kijälle ylitse lain vaatiman minimin. Työntekijä voi esittää toiveita 
mihin koulutuksiin hän olisi halukas lähtemään. Usein näitä toiveita 
pystytään myös toteuttamaan. Yrityksen sisäisiä koulutuksia jär-
jestetään myös säännöllisin väliajoin ja hoitotyössä onkin tärkeää 
elinikäinen oppiminen, koska alalla tapahtuu jatkuvaa kehittymistä 
ja myös lakien vaatimukset muuttuvat.

• Sofiakylän kunnia-asiana on varmistaa, että jokainen asiakas saa 
arvoistaan hoivaa ja huolenpitoa ja heidän ihmisoikeutensa toteutuvat.

Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa 
Sofiakylän strategiaa. Vastuulli-
suus on mukana päivittäisessä 
työssämme, ja sillä on tärkeä rooli 
kehittämistoimissa. Yhteiskun-
tavastuuta toteutamme neljän 
pääteeman kautta.

PAIKALLISVASTUU
• Keittiöllä pyrimme käyttämään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa 

ja vältämme kaukaa tuotuja tuotteita. Samoin muissa hankinnoissa 
mm. huonekalujen ja kodinkoneiden/pientarvikkeiden hankinnassa 
käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia yrityksiä. 

• Sofiakylä tarjoaa monenlaisia palveluita lähialueiden palvelun-
tarvitsijoille, vakituista asumista, tilapäishoitoa, päivä- ja työtoi-
mintaa ja lisäksi voimme tarjota alan opiskelijoille monipuolisia 
harjoittelupaikkoja.

ISO 9001
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Vuosi 2020

Soffariklubin tilapäishoito tulee jatkumaan näillä näkymin 
ainoastaan Melukylän tiloissa. Kissankulmaan on haettu AVI:lta 
muutoslupaa ja tarkoituksena olisi, että jo vuodenvaihteessa 
Kissankulmaan muuttaisi vakituiset asukkaat. Kissankulman 
ryhmäkoti olisi näin ollen tarkoitettu heille, joilla on haasteita 
pärjätä isommissa ryhmissä.

Loma-ajan hoito tulee jatkumaan Soffariklubin tiloissa. Hoito 
tulee tilojen puolesta painottumaan enimmäkseen päivätoi-
minnan tiloihin, jotka ovat kätevästi jaettavissa pienempiä 
ryhmiä varten.

Kahviotoiminta jatkuu uusissa tiloissa heti vuodenvaihteen 
jälkeen. Pitkäniemen kahvio siirtyy Sofiakylän vedettäväksi ja 
tämän jälkeen meillä on mahdollisuus tarjota myös kahviolla 
tapahtuvaa työtoimintaa.

Päivätoiminnan henkilökunta on ollut pysyvää ja sitoutunutta 
työhönsä, mikä tuo toimintaan jatkuvuutta ja toiminta kehittyy 
koko ajan. Päivätoiminta kehittyy myös vuonna 2020. Pien-
ryhmiä kehitetään mukaan toimintaan, enemmän asiakkaan 
taso huomioiden. Tällöin jokainen saa enemmän irti tarjolla 
olevasta toiminnasta. Lisäksi panostetaan liikuntaan siten, 
että jokaisella olisi mahdollisuus jollain tavalla osallistua, 
omista rajoitteista huolimatta. Uusia ryhmiä on suunnitteilla 
alkamaan myös muita. 

Päivätoiminnan ryhmissä  harjoitellaan erilaisia taitoja 
musiikin, liikunnan, kädentaitojen, pelien ja lukuhetkien 
kautta. Kaverikoirat vierailevat säännöllisesti taloissa 
ilahduttamassa asukkaitamme.
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Tilat ja asiakaskunta
Sofiakylä koostuu kolmesta aktiivisesta talosta:

jossa

• päivätoimintaa 40:lle 
asiakkaalle 

• työtoimintaa 20:lle asiakkaalle

• Kissankulma (4 paikkaa 
vaativaa hoivaa tarvitseville)

• Melukylä (6 lasten 
tilapäishoidon paikkaa)

• toimii nykyään osoitteessa 
Pitkäniementie 76

Sofiakylä Sofiantähti SoffariKlubi

Huoneissa wc/suihku, osassa keittiövaraus, osassa jääkaappi ja tukiasunnoissa keittiö. Huonekoot vaihtelevat tilapäishoidon 15 m²: 
stä suurimpaan eli tukiasuntoon 45 m². Ryhmäkodeissa huoneet 25m². Kaikissa taloissa tilavat yhteistilat ja oma sauna löytyy joka 
talosta. Liikuntaa lisäämään Kylästä ja Klubilta löytyvät omat liikuntasalit ja Klubin pihapiiristä oma liikuntapiha. Aidatut oleskelu/
leikkipihat löytyvät joka talon pihasta.

josta löytyvät ryhmäkodit:

• Kuusisto (autismin kirjoon 
kuuluville/4 paikkaa).

• Tammisto (paljon hoivaa 
tarvitseville/5 paikkaa)

• Pihlajisto (jonkin verran 
ohjausta tarvitseville/10 
paikkaa)

• Tukiasunnot Koivukujalta (4 
kpl)

• Vaahteramäen tilapäishoito (9 
paikkaa).

joka koostuu ryhmäkodeista

• Katajisto (autismin kirjoon 
kuuluville/4 paikkaa)

• Tuomisto (paljon hoivaa 
tarvitseville/5 paikkaa)

• Petäjistö (paljon ohjausta 
tarvitseville/6 paikkaa

Omavalvontasuunnitelma on luettavissa nettisivuiltamme.  Kuvassa etualalla Sofiakylä.

Kahvila Rokki
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Kumppanit

Osana yhteiskuntavastuullisuutta 
pyrimme hyödyntämään 

toiminnassamme paikallisia 
kumppaneita

SIDOSRYHMÄMME

Asiakas- 
tietojärjestelmä

DomaCare

Asiakkaan 
sidosryhmät

Edunvalvonta, Kela, Kehitysvammahuolto, PSHP, 
sosiaalihuolto, kunnat, kaupungit, avustajat, 
tukihenkilöt, läheiset ja ystävät sekä lukuisat 
hyvinvointipalvelut

Asiantuntijatiimi Lääkäri, psykologi sekä sosiaalityöntekijä

Elintarvike- 
toimitukset

Heinon Tukku Oy

Koulut TAKK, TAMK, SAMK, Tredu

Teknologiakumpp.  
ja ohjelmistot

Everon, Netbaron, Procountor, IT-palvelut Noren, 
Työvuorovelho, Contact Manager

Tiimi HoviKoti-ryhmä

Työnohjaus Luotain Consulting Oy

Työterveys Pihlajalinna

Vakuutukset ja 
eläkkeet

Fennia, Lähi-Tapiola, Ilmarinen

Viranomaiset Länsi-ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, Valvira, 
Nokian kaupunki sekä muut asiakaskunnat

Vuokranantajat Ilmarinen, EQ-rahasto

Yhdistykset,  
vapaaehtois- 
työntekijät

Sofiakylän Ystävät ry, seurakunnat, 
paikalliset yhdistykset, kaverikoirat sekä 
moottoripyöräkerhot 

Tavoitteena on tuottaa laadukasta palvelua huomioiden asiakkaiden 
tarpeet ja odotukset. Kumppanuuksien laatua seurataan säännöllisesti.

Kuten yhteiskuntavastuu osiossakin mainitaan, pyrimme mahdollisim-
man paljon käyttämään paikallisia kumppaneita, kuten kiinteistöhuolto.

Sofiakylässä yhteistyökumppanuus on  
voimavarana niin monin eri tavoin. 

Sofiakylällä on laaja yhteistyö-

kumppaniverkosto. Yhteistyö on 

saumatonta, avointa ja läpinäkyvää. 



12 | TOIMINTAKERTOMUS/-SUUNNITELMA

Sofiakylän pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan 
peruskoulutus. Työntekijä on rekisteröity Valviran Terhikki- ja 
Suosikki-tietokantaan.

Lain mukainen pätevyys varmistaa sen, että sosiaalihuollon 
ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, 
riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttä-
mät valmiudet sekä mahdollisuus ja ylläpitää ammattitaitoaan.
Sofiakylässä on moniammatillinen henkilöstörakenne. Henki-
lökuntamme ovat koulutukseltaan mm. lähihoitajia, sairaan-
hoitajia, sosionomeja, ravitsemisteknikko ja laitoshuoltajia. 

Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehdimme varhaisen 
tuen mallilla, laajalla työterveyshuollon palveluilla johon 
sisältyy työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus, työnohjauk-
sella,  tyhy-toiminnalla, kehityskeskusteluilla ja koulutuksilla.

Työntekijällemme on mahdollisuus vaikuttaa työvuorosuun-
nitteluun, jolloin vapaa-ajan ja työn yhteensovittaminen hel-
pottuu. Sofiakylä tarjoaa työntekijälle työvuoron aikana sekä 
lämpimän aterian että kahvin/teen. 

Sofiakylässä on moniammatillinen henkilöstörakenne. Hen-
kilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja, sosionomeja, lähihoitajia, 
kehitysvammaohjaajia, työnohjaaja, kokki ja fysioterapeutti.

Työnohjaus toteutuu säännöllisesti Luotain Consulting Oy:n 
toimesta talokohtaisesti ryhmäohjauksena sekä johdon yksi-
löohjauksina. Myös henkilökunnalle järjestetään tarvittaessa 
lisää ohjauskertoja. 

KOULUTUSPOHJA

PÄTEVYYS TYHYTOIMINTA

TYÖNOHJAUS

Henkilöstö
Kehitysvammaisten parissa jokainen päivä 
on erilainen. Henkilökuntamme on osaavaa, 
sitoutunutta ja positiivista. Tarjoamme myös 
hoiva-alan opiskelijoille mahdollisuuden 
harjoitteluun. 

Asenne luo laadun
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Perehdytyksellä  varmistetaan, että Sofiakylän työntekijät ovat 
tietoisia työhönsä liittyvistä tavoitteista, vastuista, odotuksista 
ja laatuvaatimuksista. Työntekijä vastaa omalta osaltaan työs-
kentelystä toimintakäsikirjan mukaisesti.

Uuden työntekijän vastuulla on perehtyä yrityksen toimintape-
riaatteisiin, arvoihin ja sääntöihin.  Perehtymisessä käytetään 
tarkistuslistaa, johon on merkitty kunkin uuden työntekijän 
kanssa läpikäytävät asiat. 

KOULUTUKSET

Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä 
koulutuksilla ja työnohjauksella. Kannustamme kehittämään 
monipuolisesti osaamista.

Työntekijöiden koulutukset perustuvat asiakkaiden palvelui-
den tarpeisiin, hoiva-alan muutoksiin sekä lakimuutoksiin.

Tarpeenmukaisella, laadukkaalla koulutuksella sekä perehdy-
tyksellä varmistamme asukkaiden hyvän hoidon.

Koulutukset toteutetaan joko sisäisenä tai ulkoisena koulu-
tuksena. Laadimme vuosittain koulutussuunnitelman kalen-
terivuodelle. 

Työntekijälle on mahdollisuus osallistua koulutuksiin oman 
tarpeensa mukaisesti. Työntekijän oma tarve arvioidaan kehi-
tyskeskustelussa ja hänellä on mahdollisuus tehdä koulutus-
anomus henkilökohtaisesta ulkoisesta koulutuksesta.

PEREHDYTYS

KOULUTUKSET 
 2019

LAIN JA ASETUSTEN 
EDELLYTTÄMÄT

• EA- 1 koulutus

• LOVE-lääkeluvat

MUU KOULUTUS

• työhyvinvointi 

• työnohjaus

• auditointikoulutus

• DomaCare koulutus

• palokävely

• IMO-koulutus

• toimintakäsikirjakoul.

KOULUTUKSET 
2020

LAIN JA ASETUSTEN 
EDELLYTTÄMÄT

• EA- 1 koulutus

• LOVE-lääkeluvat

• Ensisammutuskoulutus

MUU KOULUTUS 

• työnohjaus

• MAPA koulutus

• DomaCare koulutus

• IMO-koulutus

• palokävely

• kehittämispvä henk.k..

• toimintakäsikirjakoul.

Tutustu myös 
yhteiskuntavastuu-sivuun

Riitta Peltonen 
Toimitusjohtaja

Petri Haapasalo 
vastaava

Amanda Renard 
asiakaspalvelu

Anne Kollin-Kankainen 
vastaava

Suvi Kulmala 
vastaava

Sofiakylä Sofiantähti SoffariKlubi

Organisaatio 
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1. Lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet 
ja odotukset, joiden täyttäminen on 
menestymisemme edellytys. 

2. Noudatamme toiminnassamme eettisiä 
periaatteita,  voimassa olevia sääntöjä sekä 
HoviKoti-ryhmän arvoja. 

3. Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme 
perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut 
henkilökunta. 

4. HoviKoti-ryhmässä näemme laadun 
kokonaisvaltaisena, kaikkea toimintaa 
koskevana. 

5. Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua 
sekä sitoudumme toiminnan jatkuvaan 
kehittämiseen. 

6. Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen 
työskentelyyn ja odotamme sitä myös 
yhteistyökumppaneiltamme.

Näiden asioiden siirtäminen osaksi käytäntöä ja 
jokapäiväistä työtämme on jatkuva laatujohtami-
sen haaste. Sen onnistumisen edellytys on kaik-
kien, sekä johdon että henkilöstön, sitoutuminen.  

Laatupolitiikkamme  
peruselementit 

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, 
jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden 
toimintaamme. HoviKodin laatupolitiikka on sitoumus 
asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. 

HoviKoti-ryhmän laatujärjestelmälle 
on myönnetty ISO 9001:2015 
sertifikaatti. Sertifikaatti edellyttää, 
että laatujärjestelmää ylläpidetään ja 
päivitetään aktiivisesti.

Asenne luo laadun

HoviKoti-ryhmän hyvät käytännöt on kerätty 
HoviTori-toimintakäsikirjaan. 

Laatu

ISO 9001
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Kehittämistoimet
Sofiakylän kehittämistoimien tavoitteena on vahvistaa asiak-
kaan hyvää, oman näköistä elämää toimintaamme ohjaavien 
arvojemme mukaisesti. Tavoitteenamme on olla halutuin 
vaihtoehto Pirkanmaalla. 

Arvojamme ja toimintaamme ohjaavien periaatteiden toteu-
tumista arvioidaan säännöllisesti johdon ja henkilöstön yhtei-
sissä tilaisuuksissa. 

Henkilökunnan ammattitaidon sekä hyvinvoinnin/työhyvin-
voinnin tukeminen on tärkeää. Keinoina mm. kehityskeskus-
telut, erilaiset kyselyt, palautteet, arvioinnit, poikkeamien 
kirjaaminen. Osaamispassin avulla tunnistetaan henkilöstön 
osaamistarpeet ja suunnitellaan tulevaa kehittymistyötä ja 

koulutus tarpeita. Näistä nousee kehittämistarpeet ja siihen 
perustuvat toimet. 

Pyrimme jatkuvasti ideoimaan ja kehittämään toimintaamme, 
jotta asiakkaamme elämä olisi mahdollisemman hänen näköis-
tään. Syksyllä eräs työntekijämme teki opinnäytetyönään 
kirjallisen arviointikaavakkeen, jonka avulla toivomme saa-
vamme enemmän tietoa asiakkaidemme toiveista ja tavasta 
elää oman näköistään elämää. 

Ideoimme keinoja hiljaisen tiedon ja hyvien käytänteiden/
toimintatapojen siirtämiseen eri toimialueen sisällä. Vapaa-
ehtoiset ihmiset ovat meille tervetulleita. Kehitämme keinoja 
tämän mahdollisuuden toteutumista laajemmin.

• Tarinan kertominen kirjan avulla eli kirja Sydän oikealla 
puolella julkaistiin helmikuussa 2019. 1

• Klubilla aloitti päivätoiminnassa uuden ryhmän Martat 
ja Martit, missä harjoitellaan arjen taitoja. Myös uusi lehti 
valmistui keväällä 2019. 

• Missio on ollut myös kehitysvammaisuuden avaaminen ja 
sen ymmärtäminen ja siihen apuna meillä on ollut Arman 
Alizadin kanssa yhteistyössä tehty dokumentti kehitysvam-
matyöstä mikä esitettiin tv:ssä syyskuussa 2019. 2

• Itsemääräämisoikeuden takaamiseksi perustettiin oma 
asiantuntijaryhmä helmikuussa 2019. Asiantuntijaryhmä 
kokoontuu puolivuosittain ja tarkastelee asiakaskirjaukset 
kuukausittain. Asiantuntijaryhmään kuuluu lääkäri, psyko-
logi ja sosiaalityöntekijä.

• Henkilökunnan työterveys laajennettiin lakisääteisestä 
laajaan yhdessä Fennian ja Pihlajalinnan kanssa. Samalla 
tuli vakituiselle henkilökunnalle myös vapaa-ajan tapa-
turmavakuutus. 

• Keittiöön saimme Soffarihenkisen emännän, johon väki 
on ollut hyvin tyytyväinen.

• Huonekaluja on uusittu ryhmäkodeissa hygienisempiin ja 
turvallisempiin materiaaleihin. 

• Uudistuksia tullut myös työkaluihin eli toimintakäsikirja 
on uudistettu, sähköpostimuutokset tehty ja nettisivut 
uudistettu. 

• Kissankulman muuttaminen pysyvään asumiseen vuoden 
2020 alusta.

• Kahvila Rokin uudelleen avaaminen vuoden 2020 alusta eri 
tiloissa tarjoten uudenlaista työtoimintaa asukkaillemme. 

• Huonekalujen ja laitteiden uusiminen.

• Laajemman koulutuskokonaisuuden tarjoaminen henki-
lökunnalle. 

• Erilaiset messut 10v kunniaksi toukokuussa 2020.

• Yhteistyön edelleen kehittäminen eri talojen ja tahojen välillä. 

Vuoden 2019 

kehittämiskohteet

Vuoden 2020 

kehittämiskohteet

1  Sydän oikealla puolella -kirjan voit tilata nettisivuiltamme:  
    https://sofiakyla.fi/Sydan%20oikealla%20puolella/

2  Kehitysvammaistyö: oikeus onneen, Arman Alizadin  
    Pohjantähden alla -sarjan jakson (9/2019), voit katsoa:  
    https://www.ruutu.fi/video/3471153 (Ruutu Plus)
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Toiminnan kehittämistä varten kerätään palautetta asiakas- ja 
henkilöstötyytyväisyyskyselyjen sekä seuraavien lomakkei-
den avulla:

• Asiakastyytyväisyyskysely
• Työtyytyväisyyskysely
• Omaistyytyväisyyskysely 

Ennaltaehkäisyllä pyritään myös välttämään virheellisten 
poikkeamien syntymistä. Tilojen, koneiden ja laitteiden 
huoltaminen ja kunnossapito ovat ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä. Henkilökunnan koulutus ja osaamisen 
varmistaminen ovat myös ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Palautteen keräämisen ja itsearvioinnin tarkoituksena on toiminnan parantaminen ja kehittäminen. Arvioinnin kohteena ovat 
prosessien toteutuminen, niiden vaikuttavuus, tuloksellisuus ja taloudellisuus. Pääpaino toiminnan seuraamisessa liittyy asiak-
kaan saaman hoidon arviointiin.

Kyselytulokset

ReklamaatiotAsiakastyytyväisyys ja palautteet

Työtyytyväisyyskysely Lähtöhaastattelulomake

Asiakkaille tehdään vuosittain asiakastyytyväisyyskysely, jonka 
asiakkaat voivat täyttää internetissä tai jonkun avustamana. 
Tämän lisäksi he voivat milloin tahansa antaa palautetta 
vapaamuotoisesti. 

Suullista palautetta kerätään myös ja suullinen palaute käsi-
tellään henkilöstöpalavereissa sekä kirjataan reklamaatiolo-
makkeeseen. Jokainen palautteen vastaan ottanut henkilö 
huolehtii, että se tulee kirjattua em. tavalla.

HoviKodissa työtyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa vuo-
sikellon mukaisesti. Mittaus tapahtuu nimettömällä www-ky-
selyllä, jonka anonyymit vastaukset tallentuvat tietokantaan. 

Kyselyssä on sekä numeerisia arvoja väittämiin, että vapaata 
tekstiä. Työtyytyväisyyttä mitataan yksikkökohtaisesti. Koska 
kaikki yksiköt käyttävät samaa kyselyä, pystytään tuloksia ana-
lysoitaessa vertaamaan yksikön tuloksia koko ryhmän keskiar-
voihin. Lisäksi tuloksia verrataan edellisen vuoden vastauksiin.

Lomaketta käytetään työsuhteen päättyessä sekä opiskelijan 
palautteena. Lähtöhaastattelulomakkeet käsitellään johto-
ryhmässä ja jaetaan henkilökunnan palaverissa, siten että 
palautteen antaja pysyy nimettömänä. 

Lomakkeen tavoitteena on saada palautetta ja parannusehdo-
tuksia toiminnasta. Lomakkeen avulla saadaan myös palautetta 
onnistumisista työpaikallamme.

Asiakkaan tai yhteistyökumppanin antama reklamaatio palve-
lun laadusta kirjataan reklamaatiolomakkeelle. Reklamaatiot 
käsitellään johtoryhmän palavereissa ja toimintaa korjataan 
saadun palautteen mukaisesti. 

Toiminnan muutoksista informoidaan henkilökuntaan välittö-
mästi. Kaikki poikkeamalomakkeet toimitetaan laatupäällikölle. 
Kiireellisissä tilanteissa poikkeamaan puututaan välittömästi. 
Raportit tallennetaan arkistointiohjeen mukaisesti.
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Viranomaistarkastukset 2019

Mittarit ja 
     auditointi

TARKASTUS AJANKOHTA

Palotarkastus, joka talo 11.3.2019

Terveystarkastus: joka talo 11.6.2019

Terveystarkastus: keittiö/kahvio 26.11.2019

AVI : klubin lupamuutos 24.10.2019

AVI 15.4.2019

Työsuojelutarkastus, Sofiakylä 27.1.2016

Työsuojelutarkastus, Sofiantähti 25.8.2016

Tampereen kaupungin tarkastus 14.2.2019, 1.10.2019

Nokian kaupungin tarkastus Sofiakylä 26.3.2019

Nokian kaupungin tarkastus, Tähti ja Klubi 30.4.2019

HoviKoti-ryhmän toimintajärjestelmän taso 

ja toimivuus noudattavat ISO 9001:2015 

standardin vaatimuksia. Toimintajärjestelmää 

hallitaan, ylläpidetään, kehitetään ja sen 

noudattamista seurataan säännöllisesti.

Asenne luo laadun

Sisäinen auditointi suoritetaan yksi-
köissä ja Hovi Groupissa kerran vuodessa 
vuosikellon mukaisesti ennen johdon 
katselmusta. 

Sisäisessä auditoinnissa tarkastetaan, 
miten toiminta täyttää ISO 9001:2015 
standardin ja toimintajärjestelmän vaa-
timukset, ja tarkastellaan, onko toiminta 
asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten 
mukaista. Auditointi toteutetaan Hovi 
Groupin laatiman kolmivuotisen suun-
nitelman mukaan.

HoviKodin johtoryhmä suorittaa vähintään 
kerran vuodessa johdon katselmuksen, 
jossa arvioidaan toimintajärjestelmää, sen 
toimivuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja 
asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä 
koko HoviKodin, että yksikköjen osalta. 

Katselmuksen perusteella HoviKodin 
johto tekee havaintoja ja johtopäätök-
siä  toimintajärjestelmän toiminnasta, 
sen tehokkuudesta sekä mahdollisista 
kehittämistarpeista.

Ulkoinen auditointi on määrämuotoi-
nen ja riippumaton arviointi sen havait-
semiseksi, onko auditoinnin kohteelle 
asetetut vaatimukset täytetty. Hoviko-
ti-ryhmän ulkoisena auditoijana toimii 
akkreditoitu Kiwa Inspecta. Auditointi 
koostuu kenttäkäynneistä, haastatte-
luista ja tutustumisesta auditoinnin 
kannalta olennaisiin prosessikuvauksiin 
ja työohjeisiin. 

HoviKoti-ryhmän omien tarkastusten ja 
auditointien lisäksi viranomaiset teke-
vät tarkastuskäyntejä. Toimintaamme 
valvovat mm. seuraavat viranomaiset: 
aluehallintovirasto, valvovan kunnan 
sosiaaliviranomainen, asiakaskunnat, 
terveysviranomainen ja paloviranomai-
nen. Tarkastukset voivat olla joko ennalta 
ilmoitettuja tai yllätystarkastuksia. 
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HoviKoti-ryhmä

Sinulle omaa elämää

Sofiakylä on osa HoviKoti -ryhmää, joka on kotimainen, innovatiivinen hoiva- ja 
hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja operaattori.

Perheyrityksen toiminta nojaa 30 vuoden kokemukseen hoiva- ja hyvinvointipalveluista. 
HoviKoti-ryhmän palveluyksiköt tarjoavat palveluja erityistä tukea tarvitseville Suomessa, 
Singaporessa ja Indonesiassa. HoviKoti konseptoi ja edelleenkehittää hoivapalveluiden 
sisältöjä, suunnittelee ja toteuttaa hoivaympäristöjä, ohjaa palvelutoiminnan 
käynnistämisessä ja laadun jatkuvassa parantamisessa. Toimintamme on ISO9001-sertifoitu.

www.hovikoti.fi

Villa Ilo

HEINOLA • 2014 •

Laajennettua tuettua asumista 
ja kotipalvelua ikäihmisille 
ja muuta tukea tarvitseville, 
jaksohoitoa

Sofiakylä

NOKIA • 2010 •

Kehitysvammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville pysyvää asu-
mista, tilapäishoitoa, päivä- ja 
työtoimintaa

Sofiantähti

NOKIA • 2016 • 

Kehitysvammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville tarkoitettu 
hoivakoti

Hopeakoto

PORI • 2014 •

Tehostettua palveluasumista 
ja lyhytaikaista kuntouttavaa 
jaksohoitoa ikäihmisille

Hopeaharjun Palvelukoti

PORI •1989 •

Asumispalveluita ja kuntoutusta 
sekä lyhytaikaista kuntouttavaa 
jaksohoitoa mt-kuntoutujille 
ja ikäihmisille
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”Vahvassa kansainvälisessä kasvussa oleva 
yhteiskunnallinen yrityksemme uskoo hoiva- ja 
hyvinvointipalvelujen keskitettyyn kehittämiseen 
ja paikalliseen johtamiseen”,  kertoo Hovi Group 
Oy:n toimitusjohtaja Jussi Peltonen. 

Suomalainen perheyritys

HoviKlubi Horsecity

SINGAPORE • 2017 •

Senioreille yhteisö, ohjelma 
tarjoaa yksilöllisesti keholle 
harjoitteita ja mielen virkistystä

SoffariKlubi

NOKIA • 2018 •

Kehitysvammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville työ- ja päivä- 
toimintaa, tilapäishoitoa, kahvio

Hopeapuisto

ULVILA • 2019 •

Tehostettua palveluasumista 
ja lyhytaikaista kuntouttavaa 
jaksohoitoa ikäihmisille

HoviKlubi Teuku Umar

BALI • 2019 •

Ikääntyneiden päivätoiminta, 
yksilöllisyyttä ja kuntoutusta 
korostaen
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