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Missä onni luuraa?
 
Soffarin maskotti Onni seurailee tarkkaan Kylän pääovella mitä 
asukkaat päivittäin touhuavat ja ketä meillä käy kylässä. Onni 
tietää, että nyt on erityinen aika meneillään ja tulijoilla pitää olla 
maskit kasvoillaan. Niin Onnillakin on.

Vuosien aikana Onni on tullut tutuksi monelle vierailijallekin 
tuossa pöydällä istuessaan, kuvina seinillä ja tarroina ikkunoilla. 
Mielelläänhän Onni onkin mukana kaikessa touhussa, kun siitä 
Onni tykkää.

Kurkkaa löydätkö Onnin nyt myös esitteistämme.
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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

”Missio on yrityksen toiminta-ajatus, 
sen olemassaolon syy”

Ja mikä muu se meillä olisi kuin ”Se 
toinen koti”. Asukkaillamme on kaikilla 
tärkeä synnyinkoti ja nyt se oma koti 
täällä meillä. Molemmat ovat tärkeitä ja 
arvokkaita – ja koteja molemmat. Myös 
me henkilökunnan jäsenet vietämme 
täällä paljon aikaa ja meille tärkeää on 
se, että tänne on kiva tulla, henki on 
hyvä ja yhdessä toistemme ja asukkai-
den kanssa teemme jokaisesta päivästä 
arvokkaan. 

Se on se meidän missio <3

Soffarin 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.

VisioMissio - Se toinen kotiArvot

TOIMINTA-AJATUS
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Vuosi 2021
Toimitusjohtajan katsaus

UUSI NORMAALI, SILTI TÄYTTÄ ELÄMÄÄ 

Vuosi 2021 toi mukanaan uusia tuulia. SoffariKlubilla avautui Melukylä, uusi viiden hengen ryhmäkoti. Sen myötä 

Soffariväkikin kasvoi: asukkaita tuli lisää ja henkilökunnan määräkin kasvoi. Mutta sanontakin kuuluu, että kun yksi 

ovi avautuu niin toinen sulkeutuu ja ikäväksemme jouduimme sulkemaan Kahvila Rokin vuoden lopussa. Siihen oli 

monta syytä mutta suurimpana korona. Mutta muutenhan meillä elellään ja eleltiin kuten ennenkin.

Kauan odotetut ensimmäiset rokotuksetkin saatiin alkuvuodesta ensin asukkaille ja sen jälkeen henkilökunnalle, 

sijaisiakaan unohtamatta. Loppukeväästä saatiin toiset ja tämän vuoden tammikuussa kolmannet. Suojatarvikkeet 

tuli jäädäkseen ja COVID-19 on edelleen kaikkien huulilla. Maskit, visiirit, desinfiointi..tätäkö se arki tästä lähtien on? Ei 

halauksia ja turvavälit? Asukkaat ovat siihenkin jo pikkuhiljaa tottuneet, mutta kaipaavat läheisyyttä niin kuin meistä 

jokainen. Toivotaan, että tämä uusi vuosi tuo uusia tuulia ja COVID-19 jää historiaan. 

Palkankorotukset ja E-passi otettiin viime vuonna käyttöön pieneksi kiitokseksi henkilökunnan omistautumisesta 

työlleen, heittäytymisestä uusiin tilanteisiin ja ennen kaikkea asukkaiden loistavasta hoidosta ja huolenpidosta.

Erilainen vuosi toi myös uusia toimintatapoja ja teknologiaa. Business Finlandilta saadun kehitysrahan turvin han-

kimme Gillien, keinoälyn, joka seuraa asiakaskirjauksia ja nostaa esiin mahdollisia seurattavia asioita. Living Skills 

auttaa seuraamaan asukkaiden toimintakyvyn kehittymistä ja EmFit on apuna tukemassa asukkaiden unitottumuksia. 

Henkilökunnan perehdytykseen panostettiin videoin ja materiaalein HeimoFilmsin avustuksella.

Retkiä on tehty aikaisempien vuosien malliin ja tilanne loi uusia innovaatioitakin. Niistä hauskimpana oli kevään vir-

tuaaliristeily: SoffariKlubi muuttui MS Soffariksi ja sieltä löytyi kaikki tarvittava: taxfree, karaoke, disco ja unohtamatta 

laivan omaa vallatonta maskottia. Kylän puolella emäntä loihti buffetin katkarapuleipineen. Asukkaat nauttivat; ei 

tarvinnut matkustaa eikä tullut paha olo, mutta kyllä se oikea risteily kuitenkin sen voiton vie. Eli toivotaan, että sel-

laiselle tänä vuonna päästään. Muutkin tapahtumat pyrittiin järjestämään melko normaalisti; Sofianpäivän konsertti, 

Yleisurheilukisat ja monta muuta pienempää tapahtumaa ja retkeä. Eli kaikesta huolimatta meille tuttu aktiivinen 

toiminta jatkui ja jatkuu ja päivistä otetaan kaikki irti.  

Vähän niin kuin asukkaiden kehittämän laulun sanoin:  

”Taudit meillä kenkää saa”. 

Kiitos upealle työtiimilleni, iloisille asukkaillemme   

ja tietenkin läheisille ja yhteistyökumppaneille.    

Virtuaalihalauksin, 

Riitta  
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Riitta Peltonen
Toimitusjohtaja ja perustajajäsen  |  p. 050 487 2282  |  riitta.peltonen@sofiakyla.fi
“Olen Riitta Peltonen ja 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 kehitysvammaisen tyttäreni, 
Sofian, syntyminen vuonna 2001 on muuttanut elämänsuuntaani ja -arvojani ja nyt on takana kaksikymmentä vuotta 
kokemusta kehitysvammaisen lapsen hoidosta sekä myös vuosien omaishoitajuudesta. Sofian äitinä oleminen onkin 
opettanut elämässä kaikkein eniten ja sitä oppia hyödynnän nyt Sofiakylässä.“ 

Kati Mäkinen
SoffariKlubin vastaava | p. 045 660 1650 | kati.makinen@sofiakyla.fi  

“Olen Kati ja koulutukseltani olen Sosionomi (AMK).  Tulin Soffariklubille huhtikuussa 2021.  Siirryin tuolloin kehi-
tysvamma-alalle varhaiskasvatuksesta. Olen siellä työskennellyt kymmenisen vuotta ja välillä toki kotiäitinä kahden 
pikkutytön kanssa.  Vastaan Soffariklubilla vakituisesta asumisesta. Aloitin työn ohella Johtamisen erikoisammatti-
tutkinnon opinnot.  Olen luonteeltani järjestelmällinen ja helposti lähestyttävä. Tämän työpaikan arvot avoimuus, 
arvostus ja rohkeus ovat minulle itsellenikin tärkeitä elämän polulla”. 

Amanda Renard
Palveluohjaaja  |  p. 044 906 6900  |  asiakaspalvelu@sofiakyla.fi
“Olen Amanda, koulutukseltani lähihoitaja, terveysalan sihteeri sekä käynyt Johtamisen erikoisammattitutkin-
non. Sofiakylässä olen työskennellyt vuodesta 2010. Työpolkuni Sofiakylässä on vienyt minut tilapäishoidon 
ryhmäkodista pysyvän asumisen ryhmäkotiin ja sieltä asiakaspalveluun. Työkseni vastaan asiakaspalvelunume-
roon, hoidan hoitovarauksia, laskutusta sekä muita talojen juoksevia asioita.  Parasta työssäni on asukkaiden, 
asiakkaiden ja heidän perheensä kohtaaminen ja heidän auttamisensa sekä jatkuva uuden oppiminen työssäni. 
Olen äitiyslomalla 18.2.2022-3.1.2023.” 

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 viime 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.”

Sari Petäjäniemi
Sofiantähden vastaava  | p. 046 503 909 82 | sari.petajaniemi@sofiakyla.fi  
“Olen Sari. Aloitin elokuussa innokkaana Sofiantähdessä. Olen aiemmin työskennellyt monta vuotta vanhustyössä. 
Koulutukseltani olen lähihoitaja ja myöhemmin kouluttauduin sosionomiksi. Luonteeltani olen avoin, joustava ja 
asioihin sitoutuva. Olen aloittanut työn ohella Johtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot. Vastaan Sofiantähden 
asukkaiden vakituisesta asumisesta ja hoidan asioita luotettavasti ja helposti lähestyttävällä tyylillä.” 

Suvi Kulmala
Sofiakylän vastaava  |  p. 044 906 6901  |  suvi.kulmala@sofiakyla.fi
”Olen Suvi. Saavuin Sofiakylään syyskuussa 2012 repussani sosiaaliohjaajan todistus (nyk. ammattinimikkeeni sosiono-
mi) sekä useampi vuosi hoiva-alan työkokemusta. Vastaan Kylällä sekä vakituisesta asumisesta että tilapäishoidosta. 
Parasta työssäni on asukkaiden kohtaaminen, kuntoutumisen näkeminen, perheiden tutustumiset sekä lähiesimie-
henä 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 kun-
toilla ulkokuntoutusvälineillä. Käytössämme 
on myös apuvälineitä liikkumiseen mm. 
kolmipyörä ja lumikelkka. Kesäisin osallis-
tumme yleisurheilukisoihin ja mitalikahvit 
seuraavat aina. 

Päivittäin voi osallistua päivä- tai työtoimin-
taan. Kotipäivinä harjoitellaan arjen rutiineja. 
Iltaisin ja viikonloppuisin leivotaan, lauletaan, 
pelataan, katsellaan elokuvia ja ulkoillaan. 
Tarjoamme toimintaa erilaisin tavoin sekä 
ohjaamme erilaisten palveluiden piiriin. 
Asukkaamme harrastavat myös talojen ul-
kopuolella. Toukokuussa järjestämme aina 
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. 

Ammattitaitoiset 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:
• 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

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 2021

Sofiakylä

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

Retkiä olemme toteuttaneet asukkaidemme toiveita kuunnel-
len. Talojen yhteisenä reissuna teimme Soffari-risteilyn jonka 
toteutimme omissa tiloissamme. Risteilyllä nautimme hyvästä 
ruuasta, karaokesta, tanssista sekä tietenkin shoppailimme. 
Ryhmäkodit ovat lisäksi käyneet mm. torilla, Puuhamaassa ja 
Särkänniemessä. Iloksemme olemme loppuvuodesta voineet 
myös järjestää yhteisiä hetkiä läheisten kanssa mm. laavulla 
makkaran paiston merkeissä. 

Vaahteramäen tilapäishoitoa olemme järjestäneet koko vuoden 
osittain pienemmissä ryhmissä viikonloppuisin. Vaahteramäen 
huoneita stilisoitiin ja huoneissa vilisee nyt ihania eläinystäviä 
ja matotkin on maalattu lattiaan.

Kesällä kisailimme talomme omissa yleisurheilukisoissa joissa 
parhaiten menestyivät tänä vuonna Melukylä ja Vaahteramäki.

Olemme saaneet ohjeistuksilla sekä työntekijöidemme että 
läheisten vastuullisella toiminnalla pidettyä kylän väen terveenä. 
Maaliskuussa asukkaamme saivat ensimmäiset koronarokot-
teet ja kesäkuun alussa olimmekin jo kaikki kaksoisrokotettuja. 
Kolmas rokotus tulikin sitten heti vuodenvaihteen jälkeen.

Sofiantähti

Anne on vaihtunut Sariksi elokuussa. Tähdessä on vuosi kulu-
nut liikunnan, iloisuuden ja yhteisöllisyyden merkeissä. 

Kesä oli ilmojensa puolesta upea ja helteinen, joten saimme 
nauttia runsain mitoin auringosta ja yhdessäolosta ulkoilun 
merkeissä. Retket ovat toteutuneet pienemmissä ryhmissä tur-
vallisesti. Asukkaidemme läheiset ovat olleet ymmärtäväisiä 
ja noudattaneet tapaamisissa sovittuja turvallisia käytänteitä. 

Tulishow oli suuri menestys, monet asiakkaat olivat paikalla 
ja katselivat showta rauhallisesti vaikka eivät aiemmin olleet 
moista nähneet.

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

Kaikki ohjaajat ovat koulutettuja vammaistyön 5-tähden kou-
lutuksin. Koulutuksiin sisältyi Avekki, johtamiseen liittyen stra-
tegia valmennus, työkulttuuri ja työyhteisötaidot, yhteistyö 
omaisten kanssa, autismin kirjo ja erityispiirteet asiakaspal-
velussa, kehitysvammaisen asiakkaan arvostava ohjaaminen, 
kehitysvammaisen oman päätöksenteon tukemisen keinot.  

SoffariKlubi

Kissankulman ryhmäkoti on toiminut vuoden verran vakitui-
sessa asumisessa. Ensimmäisten vuosien aikana on tutustuttu 
asukkaisiin sekä luotu yhteisiä toimintatapoja ohjaajien kanssa. 

Melukylän tilat saatiin remontoitua ja tiloista saatiin soveltuvat 
vakituiseen asumiseen. Helmikuussa sinne muuttivat ensim-
mäiset asukkaat ja ryhmäkodissa asuu nykyään 5 asukasta. 

Henkilökunta on ystävällistä ja ruokakin on 
maittavaa. Kiva asua täällä, kun Viirukin 
on seurana.

Sofiakylän asiakas

Piha-alue ja luonto ympärillä  
kaunis ja rauhoittava.

Sofiakylän asiakas
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Vuosi 2022Vuosi 2021

Avainlukuja
Perustamisvuosi

2010
 
Asiakaspaikkojen lkm (12/2021)

50 + 9
 
Henkilökuntamäärä (12/2021)

70 + 42 (vak. + tutut sij.)

ISO 9001

Sofiakylä

Suunnittelemme asukkaillemme heidän toiveidensa mukaista 
ja näköistä tekemistä. Tarkoitus on kehittää toimintaamme 
vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Tiloja muokkaamme 
viihtyisämmiksi sekä saamme uudet pyykinpesukoneet jotta 
pyykkihuoltomme tehostuu sekä helpottuu. 

Vaahteramäkeä, tilapäishoitoa kehitämme vielä paremmin 
vastaamaan perheiden tarpeeseen. 

Toiveemme on päästä vapaampaan yhteiskuntaan

Sofiantähti

Korona-aika on ollut haastavaa niin asiakkaiden, kuin ohjaa-
jienkin kanssa. Pyrimme toteuttamaan asukkaille heidän oman 
näköistään elämistä. Asukkaamme ovat aktiivisia ja liikkuvat 
Sofiantähden ulkopuolella. Olemme rokotettuja ja toivomme 
niiden suojelevan meitä.  Pyrimme kehittämään toimintaamme 
vieläkin paremmaksi ja mukavammaksi. Kaikenlaisten etäyh-
teyksien ottamista kehitämme edelleen ja kokeilemme uusia 
vaihtoehtojakin. Toivomme yhdessä ja hartaasti pääsevämme 
vapaampaan yhteiskuntaan ja tilanteen normalisoitumista.

SoffariKlubi

Kaksi vuotta on eletty pandemia-aikaa, ja Soffariklubin väki 
tavoittelee pandemiatilanne huomioiden omanlaistaan aktii-
vista elämää asukkailleen. Asukkaamme ovat hyvin aktiivi-
sia, ja tykkäävät käydä muun muassa käydä kaupungilla ja 
erilaisissa tapahtumissa. Olemme rokotettuja asukkaat sekä 
ohjaajat, ja toivomme niiden suojelevan meitä sekä pitävän 
yhteiskuntamme auki meille. Myös erilaisten etäkontaktien 
käyttöönottoa asukkaille kehitetään yhä lisää.  

Päivätoiminta toimii yhä pienryhmissä, mutta pyrimme käyt-
tämään Klubin tiloja yhä paremmin hyödyksi myös ilta-aikaan.

Soffarin ryhmäkotien toimintaa voi seurata  
facebook-sivullamme: https://www.facebook.com/soffari/

Ryhmäkodissa on tutustuttu toisiimme arjen touhuissa. Lii-
kunta ja ulkoilu ovat mukana arjessamme aktiivisesti.  

Vuoden aikana olemme pitäneet yhteyttä omaisiin myös 
uusien etätoimintatapojen kautta, kuten videopuhelujen 
kautta. Olemme myös retkeilleet lähiympäristössä. Sofianpäi-
vän konsertissa esiintyi meillä tänä vuonna Jalmari Koikkalai-
nen. Itsenäisyyspäivää juhlistimme Klubin tiloissa tanssiaisten 
merkeissä. Esiintyjänä oli Jari Grek. Perinteinen joulupuuro 
tapahtuma järjestettiin ulkona suojassa autokatoksen alla. 
Saimme perinteisesti myös joulupukin vieraaksemme, joka 
laulatti meille jouluntunnelmaa.

Päivätoimintaa on kehitetty siten, että kaikki ryhmät ovat ns. 
pienryhmiä. Päivätoiminnassa toimii vakituisesti 4 pienryhmää 
ja jokainen toimii oman ohjaajan pitämänä. Päivätoiminnan 
lähiesimiehenä on aloittanut Katja-Leena Klinga. 

Päivätoiminta tapahtuu koronatilanteesta johtuen kolmessa 
eri talossa. Soffariklubilla toimii kaksi ryhmää, Sofiantähdessä 
ja Sofiakylässä molemmissa yksi ryhmä.  Päivätoiminnassa on 
harjoiteltu monenlaisia taitoja musiikin, liikunnan, kädentai-
tojen, pelien ja lukuhetkien kautta. Lisäksi on järjestetty retkiä 
taidennäyttelyihin, tapahtumiin sekä luontoon. Asiakkaiden 
toiveesta on syksyllä järjestetty erilaisten ammattikuntien 
esittelyitä mistä onkin kovin tykätty.  

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

Kahvila Rokki

Teimme ikäväksemme päätöksen lopettaa Kahvila Rokin toi-
minnan 30.12.2021.
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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)

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.
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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

Kespro, Metron tukku, Katajan leipomo

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

Teknologiakumpp.  
ja ohjelmistot

Netbaron, Procountor, Gillie, Living Skills, 
Työvuorovelho, Contact Manager, Emfit

IT-ylläpito IT-palvelut Norén Oy

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 as.kunnat

Vuokranantajat Hoivatilat Oy, SBB Norden

Yhdistykset,  
vapaaehtois- 
työntekijät, muut

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

Tavoitteena on tuottaa laadukasta palvelua huomioiden asi-
akkaiden tarpeet ja odotukset. Kumppanuuksien laatua seu-
rataan säännöllisesti.

Kuten yhteiskuntavastuu osiossakin mainitaan, pyrimme 
mahdollisimman paljon käyttämään paikallisia kumppaneita, 
kuten kiinteistöhuolto.

Sofiakylällä on laaja yhteistyö-

kumppaniverkosto. Yhteistyö on 

saumatonta, avointa ja läpinäkyvää. 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 henki-

lökuntaa sekä säännöllisesti vuoroja tekeviä sijaisia on noin 100.
• 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.
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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, toimintaterapeutti ja tietenkin keittiö-
henkilökunta.

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. 

Henkilökunnan tueksi on palkattu HR-koordinaattori ja yhdessä 
luottamusmiehen ja työsuojeluhenkilökunnan kokoonnutaan 
säännöllisesti.

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 2022 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. Vakituisen henkilökunnan lisäksi taloissa 
työskentelee tuttuja sijaisia.

Asenne luo laadun

Sofiakylän työntekijä

Meillä on huippu työyhteisö. Kaikki puhaltaa yhteen hiileen, ja tsemppaa 
huonon päivän tullen. Ei ole asiaa johonka et kehtaisi apua pyytää, saati sitä 
kysyä.
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KOULUTUKSET

Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään sään-
nöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella. Työnte-
kijöidemme 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 kou-
lutussuunnitelman 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 
2021

LAIN JA ASETUSTEN 
EDELLYTTÄMÄT

• EA-1 koulutus

• LOVE-lääkeluvat 1)

MUU KOULUTUS

• auditointikoulutus

• DomaCare koulutus

• IMO-koulutus

• LivingSkills-koulutus

• perehdytyspäivät uusille 
työntekijöille

• toimintakäsikirjakoul., 
Hoitajan käsikirja

• työnohjaukset

• Viiden tähden vammaistyö 
koulutuskokonaisuus 2)

KOULUTUKSET
2022

LAIN JA ASETUSTEN 
EDELLYTTÄMÄT

• alkusamm. ja palokävely

• EA-1 koulutus

• LOVE-lääkeluvat

MUU KOULUTUS 

• DomaCare koulutus

• IMO-koulutus

• LivingSkills-koulutus

• toimintakäsikirjakoulutus

• työhyvinvointipäivät

• työnohjaukset

Organisaatio 

Riitta Peltonen 
Toimitusjohtaja

Kati Mäkinen 
vastaava

Amanda Renard 
asiakaspalvelu

Alex Renard
HR-koordinaattori

Sari Petäjäniemi 
vastaava

Suvi Kulmala 
vastaava

Sofiakylä Sofiantähti SoffariKlubi

1) hankimme Sofiakylälle oman lisenssin, jotta voimme pitää lääkeluvat ajantasalla.

2) sisältäen: strategiavalmennus johdolle, Avekki, työkulttuuri ja työyhteisötaidot, 
yhteistyö omaisten kanssa, autismin kirjo ja erityispiirteet asiakaspalvelussa, 
kehitysvammaisen asiakkaan arvostava ohjaaminen kehitysvammaisen oman 
päätöksenteon tukemisen keinot

Oppisopimuksella  
Soffarilaiseksi

Aloitimme yhdessä Tredun ja 
Tays Kehitysvammapalveluiden 
kanssa koulutuskokonaisuuden 
mahdollistaaksemme mahdollisimman 
kattavan oppisopimuskoulutuksen 
vammaisalalle. 

Koulutuksesta lisää nettisivuillamme 
https://sofiakyla.fi/avoimet-tyopaikat/.

Tutustu myös yhteiskuntavastuu-sivuun.

Palkankorotus todella huippu juttu, kiitos siitä. Hyvä me-henki 
ja työyhteisö huippulaatua. Loistava esimies ja johto. Ihanat 
asukkaat.

Sofiakylän työntekijä
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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. Tavoitteena on, että koko henkilöstö toimii mah-
dollisimman avoimesti, jotta luottamus syntyy puolin ja toisin. 

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. 

• Business Finlandin tuen avulla tehtiin kehitystyötä
•  organisaation rakenne 
• markkinoinnin sisältö 
• rekrytointi 
• Gillie 
• Living Skills 
• Heimo Films, lyhyitä videoita perehdytykseen 

(jatkuu edelleen). 

• Kahvila Rokki sulki ovensa 31.12.2021.

• Kehitettiin uusia innovaatioita, mm. virtuaaliristeily.

• Keittiölle palkattiin toinen emäntä ja apuemäntä, myös 
toinen laitoshuoltaja aloitti.

• Laajemman koulutuskokonaisuuden tarjoaminen henki-
lökunnalle. 

• Melukylän toiminta muuttui pysyvään asumiseen vuoden 
2021 alusta. 

• Panostettiin henkilöjohtamiseen palkkaamalla HR-koor-
dinaattori.

• Tiloja remontoitiin ja uudistettiin. Huonekaluja ja laitteita 
uusittiin. 

• Yhteistyön edelleen kehittäminen eri talojen ja tahojen välillä. 

Vuoden 2021 

kehittämiskohteet

• Erilaiset messut pyrimme toteuttamaan yhdessä Tredun 
kanssa.

• Koulutusyhteistyö yhdessä Tredun ja  Tays Kehitysvamma-
palveluiden kanssa

• Tietoturvaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota. 

• Tiloja kunnostetaan, laitteita ja kalusteita uusitaan...jat-
kuva projekti :). 

• Tilapäishoidon huoneet saavat lisää uutta ilmettä visu-
alistin käsissä. 

• Uudet esitteet tulossa painettaviksi.

• Yhteistyön edelleen kehittäminen eri talojen ja tahojen välillä.

Vuoden 2022 

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 sähköisesti, paperisena 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 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 28.2.2022

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 ja Klubi 17.3.2022

Nokian kaupungin tarkastus, Tähti 21.3.2022

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 2) 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 3,1 / 4
• johtaminen 3,1 / 4
• työn sisältö 2,9 / 4

Asiakastyytyväisyystulokset

• hoito ja henkilökunta 3,6 / 4
• ruoka 3,5 / 4
• ympäristö ja aktiviteetit 3,7 / 4

Omaistyytyväisyystulokset

• hoito ja henkilökunta 3,5 / 4
• ruoka 3,4 / 4
• ympäristö ja aktiviteetit 3,3 / 4

1) Sisäisiä auditointeja ei voitu koronatilanteen takia 
suorittaa v. 2021, joten siirtyvät seuraavaan vuoteen. 
2)Ulkoinen auditointi suoritetaan vuonna 2022.

TOIMINNAN MITTAUS
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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.

HoviKoti-ryhmä

Villa Ilo

HEINOLA • 2014 •

Yhteisöllistä palveluasumista 
yöpartiolla 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

www.hovicare.com

www.hovikoti.fi
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SoffariKlubi

NOKIA • 2018 •

Kehitysvammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville pysyvää asu-
mista, työ- ja päivätoimintaa 

Hopeapuisto

ULVILA • 2021 •

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

Keisarinkoto

KAARINA • 2021 •

Yhteisöllistä palveluasumista 
yöpartiolla, kotihoitoa sekä kun-
toutusta ikäihmisille ja muille 
tukea tarvitseville, jaksohoitoa 
ja päivätoimintaa

HoviKlubi Horsecity

SINGAPORE • 2017 • 
Ikääntyneiden päivätoimintaa

HoviKlubi Teuku Umar

BALI • 2019 • 
Ikääntyneiden päivätoimintaa

HoviAssisted Saba

BALI • 2021 • 
Autettua asumista

”Vahvassa kansainvälisessä kasvussa oleva 
yhteiskunnallinen yrityksemme uskoo hoiva- ja 
hyvinvointipalvelujen keskitettyyn kehittämiseen 
ja paikalliseen johtamiseen”,  kertoo Hovi Group 
Oy:n toimitusjohtaja Jussi Peltonen. 



Sofiakylä Oy
Kivimiehenkatu 4

37100 Nokia

asiakaspalvelu@sofiakyla.fiwww.sofiakyla.fi

Seuraa meitä:


