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Onni
”Soffarin maskotti sai nimen 5.3.2021. Kysyimme nimiehdotuksia 
facebookissa ja ehdotuksista soffarilaiset äänestivät nimeksi Onnin.

Maskotti on peräisin Budapestistä. Sofian kummitäti osti sen 
yhteisellä matkallamme vanhalta rouvalta torilta. Puunukke 
puhutteli ja se oli tarkoitettu tuomaan onnea Sofiakylään, joka oli 
juuri avaamassa oviaan. Siis yli 10 vuotta sitten. Siitä asti Onni on 
istunut Sofiakylän aulassa ja seikkailee meidän julkaisuissa.”
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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 henkilökunnan 
kanssa läpi muutamassakin työpa-
jassa (v. 2019) 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 2020
Toimitusjohtajan katsaus

IHMEELLINEN VUOSI

Vuosi alkoi innokkaissa merkeissä ja odotukset vuodelle olivat suuret. Retkiä, matkoja ym. suunniteltiin, Kissankulman 

ryhmäkoti SoffariKlubilla aukaisi ovensa ja 4 uutta asukasta, Sofia mukaan lukien, muuttivat omaan kotiin. Sitten tuli 

uutinen, mikä pysäytti niin meidät kuin koko muunkin maailman: Covid-19. Hetkessä meni kaikki suunnitelmat, odo-

tukset ja toiveet uusiksi. Päivät täytti ohjeistusten teko, suojavarusteiden hankinta, toimintatapojen muutos, asukkai-

den rauhoittelu ja yleinen epätietoisuus. Ensimmäisinä kuukausina jouduimme tekemään suuria ja ikäviä muutoksia 

toimintaan ja niistä harmillisimpana tietenkin tilapäishoidon sulku. Päätös oli vaikea, mutta riski taudin tarttumiseen 

oli liian suuri, asukkaista kun monet kuuluvat riskiryhmään. Pikkuhiljaa saimme kuitenkin tilapäishoitoakin osittain 

avattua ja näin ehkä hiukan helpotettua perheiden kotielämää. 

Vieläkään tilanne ei ole ohi, rokotuksia kovasti odotamme keväälle ja päivää, jolloin kaikki normalisoituisi. Olemme 

kuitenkin pyrkineet pitämään toiminnan muuten niin normaalina kuin suinkin: teemme retkiä paikkoihin, joihin 

voi turvallisesti mennä, järjestämme talon sisäisesti toimintaa kuten ennenkin ja Sofianpäivän konserttikin onnistui 

live-streamauksen avulla Sofiakylän pihalta. Palavereja on pidetty ulkotiloissa ja muutenkin on keksitty uudenlaisia 

toimintamalleja. Koulujen kanssa yhteistyö on sujunut netin välityksellä ja teams-palavereja pidetty useampiakin. 

Ei siis pelkästään huonoa vaan jotain hyvää on tästä ihmeellisestä vuodesta saatu ja varmasti joku toimintamalli jää 

elämään sen jälkeenkin kun kaikki normalisoituu. 

Vuosi on ollut rankka ihan meille jokaiselle ja jo senkin takia 

kiitos on paikallaan. Isoin kiitos kuuluu henkilökunnalleni, joka 

on jaksanut rauhoitella niin asukkaita kuin läheisiäkin omasta 

epävarmuudestaankin huolimatta ja sopeutunut uusiin tapoihin 

ja tottumuksiin nopeallakin varoitusajalla. Kiitos kuuluu myös 

teille läheisille, avustajille, terapeuteille ja yhteistyökumppaneille 

siitä, että olette ymmärtäneet tilanteen ja tehneet omalta 

osaltanne kaikkenne ohjeiden mukaisesti, että ollaan vältytty 

taudilta. Olette ymmärtäneet paineen, jonka tuo suuri vastuu 

asukkaista ja henkilökunnasta on aiheuttanut. Kiitos kouluille 

innovatiivisista yhteistyökuvioista ja kiitos Tomi Markkolalle 

Sofianpäivän konsertin mahdollistamisesta. 

KIITOS 
Riitta Peltonen 
Toimitusjohtaja
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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, myynnissä, rahoituspuolella sekä it-alalla. Työni ohella olen käynyt eri tutkintoja mm. 
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, tuotekehittelyn erikoisammattitutkinnon ja MBA:n. Vaikeasti kehitysvam-
maisen tyttäreni, Sofian, syntyminen vuonna 2001 on muuttanut elämänsuuntaani ja -arvojani ja nyt on takana kohta 
yhdeksäntoista vuotta kokemusta kehitysvammaisen lapsen hoidosta sekä myös omaishoitajuudesta. Sofian äitinä 
oleminen onkin opettanut kaikkein eniten ja sitä oppia hyödynnän nyt Sofiakylässä.“

Petri Haapasalo
SoffariKlubin vastaava (28.2.2021 asti)  |  p. 045 660 1650  |  petri.haapasalo@sofiakyla.fi
“Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1999 ja toiminut ko. tehtävissä hyvin monipuolisesti jo yli 20 vuoden ajan. So-
fiakylään 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  |  asiakaspalvelu@sofiakyla.fi
“Olen Amanda, koulutukseltani lähihoitaja ja olen työskennellyt Sofiakylässä vuodesta 2010. Työpolkuni 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.”

Alex Renard
HR-koordinaattori  |  p. 044 906 6900  |  alex.renard@sofiakyla.fi
“Olen Alex, koulutukseltani tradenomi ja olen työskennellyt Sofiakylässä vuodesta 2019 lähtien. Olen aloittanut 
työpolkuni toimiston asiakaspalvelutehtävistä ja tämän vuoden alusta toiminut HR-koordinaattorina. Henkilöstöhal-
linnon tehtävien lisäksi vastaan talon juoksevista asioista, laskutuksesta sekä toimin johdon apukätenä. Luonteeltani 
olen rauhallinen, luotettava ja tarpeen vaatiessa myös jämäkkä. Parasta työssäni on mahdollisuus itsensä jatkuvaan 
kehittämiseen sekä uusien toimintamallien ja -käytäntöjen oppiminen sekä näiden vieminen konkreettisesti kentälle.”

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 työsken-
nellyt hoitoalalla ja kehitysvammaisten kanssa jo pitkään. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja esimiestyön lisäksi 
olen opiskellut mm. kriisi-, katastrofi-, päihde- ja mielenterveyshoitotyötä. Työssä jaksaminen ja ihmisen hyvinvointi on 
lähellä sydäntäni. Luonteeltani olen avoin, vastuullinen ja asioihin sitoutuva. Suurperheen äitinä olen oppinut organi-
soimaan, jotta arki sujuisi. Tätä taitoa pyrin käyttämään myös työssäni. Työtä teemme 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 
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Palvelulupauksemme

Mitä palveluita tarjoamme? Mitä on 

hyvä palvelu? 

Haluamme Hovi-merkeillä kertoa, 

miten toteutamme asiakaslähtöistä 

palvelua. ”Sinulle omaa elämää”-tun-

nuslauseemme kuvastaa arvomaail-

maamme, asiakkaidemme kunnioit-

tamista ja tasa-arvoisuutta. Nämä 

asiat huomioimalla uskomme, että 

asiakkaamme on meillä oman elä-

mänsä päähenkilö.

HoviAsunto

HoviMenu

HoviReissu

HoviYhteisöHoviTurva

HoviVireys

HoviKunto

HoviTerveys

Talomme sijaitsevat kauniilla alueella Pyhä-
järven rannan tuntumassa. Tilat on suunni-
teltu asukkaita varten ja heidän tarpeisiinsa. 
Asukkailla on omat 25 neliön huoneet 
pesuhuoneineen. Yleisistä tiloista löytyvät 
saunat, liikuntatilat, yhteiset olohuoneet ja 
muut yleistilat. Tilapäishoidon asiakkaillakin 
on käytössä omat huoneet ja huoneissa 
seikkailevat erilaiset eläinhahmot. 

Omassa pihassa voi leikkiä, seikkailla tai 
kuntoilla ulkokuntoutusvälineillä. Käytös-
sämme on myös apuvälineitä liikkumiseen 
mm. kolmipyörä ja lumikelkka. Kesäisin 
osallistumme yleisurheilukisoihin ja mita-
likahvit seuraa aina.

Päivittäin voi osallistua päivä- tai työtoimin-
taan. Kotipäivinä harjoitellaan arjen rutiineita. 
Iltaisin ja viikonloppuisin leivotaan, lauletaan, 
pelataan, katsellaan elokuvia ja ulkoillaan. 
Tarjoamme toimintaa erilaisin tavoin sekä 
ohjaamme erilaisten palveluiden piiriin. 
Asukkaamme harrastavat myös talojen 
ulkopuolella. Toukokuussa järjestämme 
Sofianpäivän konsertin ja muita juhlapäiviä 
juhlitaan asiankuuluvin menoin.

Teemme säännöllisesti asiointireissuja ja retkiä 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Lähistöltä onkin 
löytynyt mielenkiintoisia retkikohteita niin 
sisällä kuin ulkona. Lempikohteissa retkeillään 
useinkin. Kesäisin teemme kaikkien yhteisen 
laivareissun ja mökkireissut ovat toivottuja. 

Vanhemmat voivat olla rauhallisin mielin 
läheisensä ollessa meillä asukkaana tai 
tilapäishoidossa. Turvallisuus on meille 
tärkeä asia ja sisältää niin monen näkökul-
man: hoidon, lääkehoidon, toimintatavat 
ja tietenkin tilat. Tilat ovat esteettömät ja 
turvalliset ja turvallisuuskävelyjä taloissa 
tehdäänkin usein. 

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.

Ammattitaitoinen emäntämme apureineen 
valmistavat meille maukasta ja terveellistä 
kotiruokaa. Yhteiset ruokailuhetket kruu-
naavatkin päivän. Noudatamme Valtion 
Ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia 
ja myös erityisruuat onnistuvat vaivatta. 
Asukkaamme saavat esittää toiveita ja kuu-
kausittain pidetään kokonainen toiveviikko. 

Yhdessä kartoitamme asukkaidemme 
hoitotarpeen ja päivitämme hoito,- palve-
lu,- ja kuntoutussuunnitelmat säännöllisesti. 
Näiden pohjalta laadimme asukkaan ja 
hänen edustajansa kanssa yhteistyössä 
itsemääräämisoikeussuunnitelman. Tuemme 
asukkaamme jokaista elämän osa-aluetta, 
jotta hän saisi mahdollisimman täyden ja 
omannäköisen elämän. 

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.

Sofiakylä koostuu kolmesta aktiivisesta talosta sekä kahvilasta:
• Sofiakylä (päätalo): ryhmäkodit Kuusisto, Tammisto ja Pihlajisto, 

tukiasunnot Koivukujalla ja Vaahteramäen tilapäishoito
• Sofiantähti: ryhmäkodit Katajisto, Tuomisto ja Petäjistö
• SoffariKlubi: ryhmäkodit Kissankulma ja Melukylä sekä päivä/

työtoiminta
• Kahvila Rokki

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

Oman kaupunkisi/kuntasi vammaispalveluohjaajat auttavat sinua 
oman paikkasi löytämisessä. Meillä ei ole kuntarajoja eli kauempaa-
kin voit meille asiakkaaksi tulla. Myöskään kehitysvammadiagnoosi 
ei ole välttämätön, sillä toimilupamme on myös erityistä tukea tar-
vitseville. Näin varmistamme myös asiakkaat, joilla esim. on kehi-
tysviivettä 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 unelmille 
on se, etteivät he haaveile lottovoitosta tai 
arvokkaista materiaaleista. He unelmoivat 
esim. konserttiin pääsystä, laivaretkestä, juh-
lista, kauniista pukeutumisesta ja yhdessä-
olosta. Toteutuneita unelmia meillä onkin jo 
kesäiset risteilyt, konsertit, pelaajien vierailu 
ja Itsenäisyyspäivän tanssit. Sofiakylän tarinaa 
voi lukea keväällä 2019 ilmestyneestä kirjasta 
Sydän oikealla puolella. Meidät voit myös 
nähdä Arman Alizadin kehitysvammatyöstä 
kertovassa dokumentissa. 

 
Tavoitteenamme on olla 
 halutuin vaihtoehto  
Pirkanmaalla.”
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Toiminta
Vuosi 2020

Sofiakylä

Kylän vuosi on sujunut Pihlajistossa ,Tammistossa ja Kuusis-
tossa asukkaiden terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoin-
nista huolehtien. Toiminta on poikkeuksellisesta vuodesta 
huolimatta ollut iloista, liikunnallista ja yhteisöllistä.

Olemme ottaneet haltuun Teams-kokoukset sekä yhteyden-
pidon läheisiin videopuheluin. Retkiä olemme toteuttaneet 
pandemian sallimissa rajoissa, esim. Korkeasaaren leijonat 
tuli laskettua, Pyhäjärvi-risteilyllä nautimme auringosta sekä 
sateesta huolimatta automme kurvasi kotieläinpuiston pihaan.

Tilapäishoito sulkeutui maaliskuussa muutamaksi kuukaudeksi 
ja avautui jälleen kesällä rajoitetusti. Loppuvuoden järjestimme 
tilapäishoitoa pienemmissä ryhmissä. 

Olemme saaneet ohjeistuksilla sekä työntekijöidemme että 
läheisten vastuullisella toiminnalla pidettyä kylän väen terveenä.

Sofiantähti

Tämä vuosi on poikkeuksellinen. Olemme kehittäneet käytäntei-
tämme perustuen viranomaisten ohjeistuksiin pandemiatilanne 
huomioiden pitäen yllä uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen.  

Laskiaista vietimme laskiaistapahtumassa koko Sofiakylän 
voimin nauttien lämpimästä kaakaosta ja laskiaispullista. Kesä 
oli ilmojensa puolesta upea, helteinen, joten saimme nauttia 
runsain mitoin auringosta ja yhdessä olosta ulkoilun merkeissä. 
Retket ovat toteutuneet pienemmissä ryhmissä turvallisesti. 
Asukkaidemme läheiset ovat olleet ymmärtäväisiä ja noudat-
taneet tapaamisissa sovittuja turvallisia käytänteitä. 

Olemme toteuttaneet osan kokouksista/yhteydenpidoista 
Teams-sovelluksen tai videopuhelujen avulla. Näillä toimen-
piteillä vastuullisesti yhdessä toimien olemme onnistuneet 
turvaamaan asukkaidemme oman näköisen elämän.

Avainlukuja
Perustamisvuosi

2010
 
Asiakaspaikkojen lkm (12/2020)

50 + 9  
Vakituinen as. + tilapäishoito

ISO 9001

SoffariKlubi

Kissankulman ryhmäkoti on muutettu tilapäishoidon tiloista 
vakituiseksi tehostetun asumisen ryhmäkodiksi. Toiminta 
ryhmäkodissa on kehittynyt pitkin vuotta, ja asukkaat ovat 
jo hyvin kotiutuneet uuteen ryhmäänsä.  

Melukylän tiloista Pirten työterveys on muuttanut pois ja siellä 
on tehty remonttia, jotta tiloista saadaan soveltuvat vakituista 
asumista ajatellen. Tilapäishoito klubilla on lopetettu koko-
naan elokuussa.

Päivätoiminta on toiminut osan vuotta rajoitetusti vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi. Ryhmäkokoja on jouduttu pienentä-
mään sekä osittain myös perumaan. 

Poikkeuksellisesta asiakkaiden ja työntekijöiden terveyttä 
uhkaavasta pandemiasta huolimatta ohjeistusten sekä toimien 
rajoittamisen myötä onnistuttu säilyttämään kaikki terveinä.

Kahvila Rokki

Kahvila Rokin toiminta jatkui tammikuussa PSHP:n vuokra-
tiloissa, Pitkäniementie 76:ssa. Kahvila Rokki muutti vuok-
ratiloja värikkäämmiksi sekä kutsuvammaksi. Työntekijöitä 
Kahvila Rokissa on 3, heidän esittelynsä löydät Kahvila Rokin 
facebookista ja instagrammista. 

Vuosi on kulunut tutustuen uusiin asiakkaisiin sekä oppien uutta. 
Koronan vuoksi olemme kuluneen vuoden aikana myyneet 
tuotteita muualla nautittavaksi sekä rajaamaan asiakastiloja.

Soffarin ryhmäkotien toimintaa voi seurata  
facebook-sivullamme: https://www.facebook.com/soffari/
Kahvila Rokin päivän tarjonnasta on kuvia 
facebook-sivulla: https://www.facebook.com/kahvilarokki
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Vuosi 2021

Yhteiskuntavastuu
EKOLOGINEN VASTUU 
• Vedenkulutukseen on kiinnitetty huomiota ja hanojen virtaamaa 

säädetty siten, ettei vettä kuluteta turhaan. Sähkön kulutusta pie-
nennetään käyttämällä energiansäästölamppuja sekä liiketunnis-
timellisia/automaattisia valokatkaisimia.

• Oma ympäristösuunnitelma on valmisteilla. Jätteiden lajittelu on 
osa jokapäiväistä toimintaa. Taloilla on käytössään erilaisia keräys-
astioita ja osa jätteistä toimitetaan henkilökunnan toimesta kerä-
yspisteisiin 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 kilpailuky-

vystään. Näin takaamme yrityksen elinvoimaisuuden sekä palvelu-
valikoiman 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 hankin-
nassa 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.

Sofiakylä

Sofiakylä suunnittelee tulevalle vuodelle asukkaiden näköistä 
toimintaa pandemiatilanteen huomioiden. Haaveilemme mm. 
laivaristeilystä, läheisten kanssa juhlituista juhlista, tanssimi-
sesta, ravintolaan menosta. Tarkoitus on kehittää toimintaamme 
vastaamaan tulevaisuuden haasteita. 

Vaahteramäki saa uutta ilmettä seinien uusilla maalauksilla 
ja tilapäishoitoa kehitämme vielä paremmin vastaamaan 
perheiden tarpeeseen, jos pandemiatilanne tämän vain sallii. 

Toiveemme on päästä vapaampaan yhteiskuntaan rokotteen 
myötä.

Sofiantähti

Sofiantähden tavoite on edelleen luoda lämminhenkinen, tur-
vallinen koti asukkaillemme. Toimintamme perustuu hyväksi 
todettuihin toimintamalleihin ja kehitämme niitä edelleen 
vastaamaan poikkeuksellisen tilanteen vaatimuksia, jotta 
asukkaamme saisivat elää mahdollisemman oman näköistä 
elämää pandemiatilanteesta huolimatta.

Hyödynnämme Sofiantähdessä viime vuoden koulutuksen 
antia. Otamme käyttöön ns. HYP-toiminnan eli huomioivaa 
yhdessä oloa vuorovaikutukseen. Tämän mallin avulla vahvis-
tamme sosiaalista vuorovaikutusta sekä yhdessä oloa kommu-
nikoinnissaan paljon tukea tarvitsevien asukkaidemme kanssa. 

SoffariKlubi

Klubilla Kissankulmassa asuvan 4 asukkaan lisäksi muuttaa 
Melukylään 5 vakituista asukasta tehostetun asumisen piiriin. 
Tämä muutos lisää vakituisen henkilöstön tarvetta ja näin ollen 
kasvattaa Sofiakylän merkittävyyttä hoiva-alan työnantajana 
Pirkanmaalla.

Päivätoimintaa kehitetään siten, että kaikki ryhmät ovat ns. 
pienryhmiä. Päivätoiminnassa vakituisesti työskentelevien 
määrää lisätään siten, että yhtäaikaisesti 5 pienryhmää toimii 
oman ohjaajan pitämänä. Päivätoimintaan liittyvät aamu- ja 
iltapäivähoidot lopetetaan ja toiminta tapahtuu 9-15 välillä.

Kahvila Rokki

Kahvila Rokki toivoo avaavansa kaikki palvelunsa, kuten rallipelin 
sekä kaikki asiakaspaikkansa. Pyrimme kehittymään työssä ja 
työntekijät osallistuvat koulutuksiin. Kahvila Rokissa tapahtuu 
työtoimintaa arkipäivisin. Touhujamme sekä tarjouksiamme 
voi seurata facebookista sekä instagramista.
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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 (5 vaativaa hoivaa 
tarvitseville)

• 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, Metron tukku, Katajan 
leipomo

Koulut TAKK, TAMK, SAMK, Tredu, Hamk, Jamk, Sasky, 
Kiipula, Luovi ja Aitoo

Teknologiakumpp.  
ja ohjelmistot

Netbaron, Procountor, IT-palvelut Noren, Gillie, 
Living Skills, 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 Hoivatilat Oy, PSHP, SBB Norden

Yhdistykset,  
vapaaehtois- 
työntekijät, muut

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

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. 

Perinteistä Sofianpäivää 
juhlistettiin 15.5.2020 

poikkeusolojen sallimalla tavalla.

Ulkoilmakonsertin tähtiesiintyjä, 
nokialainen Tomi Markkola, 

sai hymyt kasvoille ja tanssijalan 
vipattamaan. 

Soffarin auto herättää liikenteessä monesti 
huomiota: mitä yhteistä on Sofiakylällä ja 

Panimoravintola Plevnalla? 

Se yhteys on, että Plevna on ollut jo vuosia 
paras tukijamme ja osallistunut moneen 

hankintaan: autoon, sähköpyörään, 
laavuun jne. Sen takia ylpeänä ajelemme 

autolla, jossa myös Panimoravintola 
Plevna komeilee mainoksessa.
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Työnohjaus toteutuu säännöllisesti Luotain Consulting Oy:n 
toimesta talokohtaisesti ryhmäohjauksena sekä johdon yksi-
löohjauksina. Myös henkilökunnalle järjestetään tarvittaessa 
lisää ohjauskertoja. 

TYÖNOHJAUS

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

Lain mukainen pätevyys varmistaa sen, että sosiaalihuollon 
ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulu-
tus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edel-
lyttämät valmiudet sekä mahdollisuus ja ylläpitää ammattitai-
toaan.Sofiakylässä on moniammatillinen henkilöstörakenne. 
Henkilökuntamme ovat koulutukseltaan mm. lähihoitajia, 
sairaanhoitajia, sosionomeja, hoiva-avustajia, laitoshuoltajia 
sekä fysioterapeutti, artesaani ja ravitsemusteknikko .

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. 

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. 

Perehdytys on kehittämiskohteenamme vuodelle 2021 ja 
tekeillä onkin laaja perehdytyskokonaisuus Hovi Akatemiassa.

PÄTEVYYS

TYHYTOIMINTA

PEREHDYTYS

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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KOULUTUKSET

Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään säännöl-
lisillä koulutuksilla ja työnohjauksella. Kannustamme 
kehittämään monipuolisesti osaamista.

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

Tarpeenmukaisella, laadukkaalla koulutuksella sekä 
perehdytyksellä varmistamme asukkaiden hyvän 
hoidon.

Koulutukset toteutetaan joko sisäisenä tai ulkoisena 
koulutuksena. Laadimme vuosittain koulutussuun-
nitelman kalenterivuodelle. 

Työntekijälle on mahdollisuus osallistua koulutuksiin 
oman tarpeensa mukaisesti. Työntekijän oma tarve 
arvioidaan kehityskeskustelussa ja hänellä on mah-
dollisuus tehdä koulutusanomus henkilökohtaisesta 
ulkoisesta koulutuksesta.

KOULUTUKSET 
2020

LAIN JA ASETUSTEN 
EDELLYTTÄMÄT

• EA- 1 koulutus

• LOVE-lääkeluvat

MUU KOULUTUS

• työhyvinvointi 

• työnohjaus

• auditointikoulutus

• DomaCare koulutus

• palokävely

• IMO-koulutus

• toimintakäsikirjakoul.

• Viiden tähden vammaistyö 
koulutuskokonaisuus

KOULUTUKSET
2021

LAIN JA ASETUSTEN 
EDELLYTTÄMÄT

• EA- 1 koulutus

• LOVE-lääkeluvat

• alkusammutus

MUU KOULUTUS 

• työnohjaus

• MAPA koulutus

• DomaCare koulutus

• IMO-koulutus

• palokävely

• kehittämispvä henk.k..

• toimintakäsikirjakoul.

• Viiden tähden vammaistyö 
koulutuskok. jatkuuTutustu myös yhteiskuntavastuu-sivuun

Organisaatio 

Kuvassa Riitta, Anne, Suvi, Petri sekä toimisto-/kaverikoirat

Riitta Peltonen 
Toimitusjohtaja

Petri Haapasalo 
vastaava

Amanda Renard 
asiakaspalvelu, kahvila 

Alex Renard
HR-koordinaattori

Anne Kollin-Kankainen 
vastaava

Suvi Kulmala 
vastaava

Sofiakylä Sofiantähti SoffariKlubi
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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 vaih-
toehto 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 ovat mm. kehityskes-

kustelut, erilaiset kyselyt, palautteet, arvioinnit, poikkeamien 
kirjaaminen.

Pyrimme jatkuvasti ideoimaan ja kehittämään toimintaamme, 
jotta asiakkaamme elämä olisi mahdollisemman hänen näköis-
tään.

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

• Kissankulman toiminta muuttui pysyvään asumiseen vuo-
den 2020 alusta.

• Kahvila Rokki avautui vuoden 2020 alussa tarjoten uuden-
laista työtoimintaa asukkaillemme. 

• Laajemman koulutuskokonaisuuden tarjoaminen henki-
lökunnalle. 

• Yhteistyön edelleen kehittäminen eri talojen ja tahojen välillä.

• Uusi asiantuntijaryhmä aloitti syksyllä 2020.

• Tiloja on remontoitu ja uudistettu. Huonekalujen ja lait-
teiden uusiminen.

• Koronan vuoksi 10v kunniaksi suunnitellut Erilaiset messut 
eivät toteutuneet, mutta juhlittiin talojen sisällä. Asukkaat 
ja henkilökunta saivat lahjaksi omat hupparit.

• Hankittiin pienempi auto asiointireissuja varten.

• Business Finlandin tuen avulla teimme kehitystyötä, mikä 
jatkuu vuodelle 2021 ja kohteina mm:

• perehdytys
• organisaation rakenne
• markkinoinnin sisältö
• tilapäishoito ja laskutus
• HR-järjestelmä
• rekrytointi
• Gillie 
• Living Skills
• Heimo Films, lyhyitä videoita perehdytykseen.

Vuoden 2020 

kehittämiskohteet

• Päivätoiminnan ryhmäkokoja pienennetään ja tiloja käy-
tetään vielä paremmin hyödyksi.

• Melukylän ryhmäkoti aukeaa helmikuussa 2021.

• Ulkotiloja kehitellään.

• Tiloja kunnostetaan, laitteita ja kalusteita uusitaan.

• Tilapäishoidon huoneet saavat uutta ilmettä.

• Tietoturvaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

• Koulutuskokonaisuutta jatketaan.

• Business Finlandin tukemana jatkamme kehitystyötä.

Vuoden 2021 

kehittämiskohteet

Tutustu Päivä Soffarissa-videoon: 
https://youtu.be/QxKLS_i8w64
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Toiminnan kehittämistä varten kerätään palautetta asiakas- 
ja henkilöstötyytyväisyyskyselyjen sekä seuraavien lomak-
keiden avulla:

• Asiakastyytyväisyyskysely
• Työtyytyväisyyskysely
• Omaistyytyväisyyskysely 

Ennaltaehkäisyllä pyritään myös välttämään virheellisten poik-
keamien syntymistä. Tilojen, koneiden ja laitteiden huoltami-
nen 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 avusta-
mana. 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 johtoryh-
mässä ja jaetaan henkilökunnan palaverissa, siten että palaut-
teen antaja pysyy nimettömänä. 

Lomakkeen tavoitteena on saada palautetta ja parannuseh-
dotuksia toiminnasta. Lomakkeen avulla saadaan myös palau-
tetta 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 henkilökuntaa välittö-
mästi. Kaikki poikkeamalomakkeet toimitetaan laatupäällikölle. 
Kiireellisissä tilanteissa poikkeamaan puututaan välittömästi. 
Raportit tallennetaan arkistointiohjeen mukaisesti.
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Viranomaistarkastukset

Mittarit ja 
     auditointi

TARKASTUS AJANKOHTA

Palotarkastus, joka talo 3.2.2020

Terveystarkastus: joka talo 11.6.2019

Terveystarkastus: keittiö 26.11.2019

Terveystarkistus: kahvio 10.6.2020

AVI 23.9.2020

Työsuojelutarkastus, Sofiakylä 27.1.2016

Työsuojelutarkastus, Sofiantähti 25.8.2016

Työsuojelutarkastus, SoffariKlubi 17.2.2021

Tampereen kaupungin tarkastus 11.3.2021

Nokian kaupungin tarkastus Sofiakylä 19.11.2020

Nokian kaupungin tarkastus, Tähti ja Klubi 17.12.2020

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. 1)

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 suunnitelman 
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. 

Työtyytyväisyystulokset 

• vuorovaikutus 2,9 / 4 
• johtaminen 3,3 / 4 
• työn sisältö 2,9 / 4 

Asiakastyytyväisyystulokset

• hoito ja henkilökunta 3,6 / 4
• ruoka 3,4 / 4
• ympäristö ja aktiviteetit 3,4 / 4

Omaistyytyväisyystulokset

• hoito ja henkilökunta 3,8 / 4
• ruoka 3,6 / 4
• ympäristö ja aktiviteetit 3,6 / 4

1) Sisäisiä auditointeja ei voitu koronatilanteen takia 
suorittaa v. 2020, joten siirtyvät seuraavaan vuoteen. 

TOIMINNAN MITTAUS
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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 yli 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 pysyvää 
asumista

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 pysyvää asu-
mista, työ- ja päivätoimintaa, 
kahvio

Hopeapuisto

ULVILA • 2019 •

Tehostettua palveluasumista, 
palveluasumista sekä lyhytai-
kaista kuntouttavaa jaksohoi-
toa ikäihmisille

HoviKlubi Teuku Umar

BALI • 2019 •

Ikääntyneiden päivätoiminta, 
yksilöllisyyttä ja kuntoutusta 
korostaen

Keisarinkoto

KAARINA • 2021 •

Palveluasumista, kotihoitoa 
sekä kuntoutusta ikäihmisille 
ja muille tukea tarvitseville. 
Jaksohoitoa. Päivätoimintaa.



Sofiakylä Oy
Kivimiehenkatu 4

37100 Nokia

asiakaspalvelu@sofiakyla.fiwww.sofiakyla.fi

Seuraa meitä:


