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Palvelukeskus Villa Ilo tarjoaa kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja kuntoutusta asiakkaan kotiin 

Valolinnan alueella sekä innostavaa päivätoimintaa HoviKlubilla.

Asiakkaamme asuvat omissa asunnoissaan tai muutaman asukkaan soluasun-
noissa. Asiakkaidemme tukena toimii yöpartio. 

Palvelut perustuvat palvelusopimukseen ja palvelusuunnitelmaan, jotka laa-
ditaan yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. Asiakkaalla on huolen-
pitopalvelun lisäksi mahdollisuus hankkia hoiva- ja hoitopalveluja yksilöllisen 
tarpeensa mukaan. Palvelua voi ottaa kertaluontoisesti tai valita palvelupaketti.  
Palveluun kuuluu myös päivätoimintaa HoviKlubilla.

Villa Ilo tarjoaa hoivapalveluja niille, jotka eivät tarvitse tehostettua palve-
luasumista, mutta täysin itsenäinen asuminenkaan ei tunnu turvalliselta. 
Asiakkaamme haluavat pysyä ohjaajan penkillä omassa elämässään.

Villa Ilon 
TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteenamme on asiakkaidemme 
itsenäinen, omaehtoinen toiminta mah-
dollisimman pitkään. 

• Yksilöllisyys

• Hyvä palvelu

• Avoimuus

• Jatkuva kehitys

Villa Ilo luo toimivan, esteettömän, viih-
tyisän sekä turvallisen asumisympäristön 
moniammatillisen henkilöstön tukemana. 
Tavoitteena on asiakkaiden fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
parantaminen. Tämä mahdollistuu osal-
lisuuden, toiminnallisuuden ja kokemuk-
sellisuuden kautta sekä toimintakykyä 
tukevan työotteen avulla.

Hyvän ja hoitavan ympäristön avulla 
tähdätään vain tarkoituksenmukaiseen 
lääkehoitoon. Asiakkaat osallistetaan itse 
oman hoidon suunnitteluun. Hyvällä hoi-
dolla ja palvelulla huomioidaan asiakkaan 
sekä omaisten ja lähipiirin odotukset.

VisioMissioArvot

Miten arvot näkyvät toiminnassamme? 
Lue lisää nettisivustoltamme:

www.villailo.fi/arvot
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Hyvä elämä

Toiminnanjohtajan katsaus

Vuosi 2019 on ollut melkoista myllerrystä Sote-alalla. Sote-uudistuksesta on puhuttu paljon, mutta kuiten-
kaan virallista päätöstä asiaan ei ole saatu hallituksen taholta. Vanhustenhoito ja hoiva-ala kokonaisuudes-
saan on nostettu julkisuuteen hyvin negatiivisten asioiden johdosta, isojen kansainvälisten toimijoiden 
toimista johtuen. Vaikka asiat pienillä yksityisen sektorin toimijoilla on hyvin, on negatiivinen julkisuus 
vaikuttanut myös meihin. Tarkastuksia on lisätty ja työaikaa on käytetty selvitysten laatimiseen. Mielestäni 
tarkastuksien lisääminen on kuitenkin positiivinen asia. Yrityksien toiminta saadaan läpinäkyväksi ja kaik-
kien toimijoiden palvelun laatu  saadaan ehkä hitusen paremmaksi. Mielestäni on myös hyvä, että asioista 
keskustellaan avoimesti ja kaikki pyrkivät samaan eli asiakkaan hyvään ja turvalliseen palveluun. 

Meillä toimitaan avoimesti ja läpinäkyvästi, erilaisia sääntöjä ja sopimuksia noudattaen. Pidämme huolta 
asiakkaistamme sekä henkilökunnastamme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Meillä toteutuu myös 
vahva yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen meininki, joista saamme olla ylpeitä. Haluan kiittää työntekijöitä, 
asiakkaita ja yhteistyökumppaneita vuodesta 2019. Tehdään yhdessä vuodesta 2020 vieläkin parempi.

Yhtestyöterveisin

Mira Nurminen 
Toiminnanjohtaja

”Palvelukeskus Villa Ilon 5-vuotis 
juhlavuosi oli vuonna 2019. Katsomme 
tulevaisuuteen iloisina ja luottavaisina. 

Tavoitteenamme on laajentaa ja kehittää 
toimintaamme Valolinnan alueella 

Heinolassa. Samalla haluamme tehdä 
maailmasta päivä päivältä pikkuisen 

paremman paikan elää.” 

RAKENNETAAN YHDESSÄ
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Mira Nurminen

Toiminnanjohtaja

Sairaanhoitaja sisätaudit ja kirurgia, muistihoitaja, luustohoitaja, datanomi, LKV, KIAT,  
sosiaali- ja terveysalan lähiesimiehen ammattitutkinto 
 
p. 044 765 8072 
mira.nurminen@villailo.fi

Jussi Peltonen

Hallituksen puheenjohtaja
 
p. 040 902 2477 
jussi.peltonen@hovikoti.fi

Johdon esittely

 
Villa Ilo syntyi tarpeesta 
tehdä jotain uudella tavalla. 
Huomasimme, että suomalaisesta 
palvelukentästä puuttui joustava, 
välimallin ratkaisu hoivaan: 
kaikki eivät tarvitse tehostettua 
palveluasumista, mutta yksin 
kotonakaan ei välttämättä pärjää 
ja eläminen omassa kodissa voi 
joskus olla yksinäistä.
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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

Meillä asut omassa, viihtyisässä asun-
nossasi. Elämäntilanteestasi ja toiveistasi 
riippuen erilaisia asumisvaihtoehtoja on 
useita. Voit asua joko yksin tai yhdessä. 
Tilat sijaitsevat Valolinnan alueella.

Meillä maistuva ruoka on tärkeä osa 
viihtymistä ja hyvää oloa. Erilaiset vaih-
toehdot pitävät ruokavalion laajana 
ja terveellisenä sekä mielen virkeänä. 
Huomioimme myös juhlahetket.

Meillä et jää yksin. Ympäristö on tur-
vallinen ja henkilökuntaamme on aina 
lähettyvillä. Apua saa aina pyytämällä. 
Tilat ovat turvalliset ja viihtyisät.

Päivätoimintamme pitää virkeänä, samoin 
muu järjestämämme aktiviteetti. Käy-
tämme myös tarkkaan hyväksi pihapiirin 
ja alueen muiden toimijoiden tarjoamat 
virkistysmahdollisuudet.

Sinulle tehdään henkilökohtainen hoito- 
ja palvelusuunnitelma,jota päivitetään 
säännöllisesti. Pyrimme omalla toiminnal-
lamme tukemaan itsenäistä toimintaasi 
ja parantamaan jaksamistasi.

Meiltä pääsee helposti asioimaan Hei-
nolan keskustaan bussilla. Virkistys-, 
asiointi- ja harrastusreissuille järjestämme 
tarvittaessa henkilökohtaisen avustajan. 
Teemme myös ryhmämatkoja yhdessä.

Meillä jokaisella on vähintään yksi ystävä.
Päivätoiminta ja muu yhteinen toiminta 
antaa mahdollisuuden tutustua toisiin. 
Yhteisöllinen toiminta tukee toisista 
huolehtimista.

Meillä on helppoa käydä ulkoilemassa 
joka päivä. Piha on turvallinen ja viihtyisä. 
Viereinen järvi antaa hyvän syyn käydä 
luonnossa seuraamassa vuodenaikojen 
vaihtelua.

Sinulle 
omaa elämää
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Asiakkaaksi
MEILLE

Olemme palvelusetelituottajina useassa kunnassa. Asiakkaaksi voi 
tulla kunnan myöntämällä palvelusetelillä. Kunta voi tehdä yksit-
täissijoituksia maksusitoumuksella. Itsemaksavana voi myös tulla 
asiakkaaksi. Hinnoittelumme perustuu asiakkaan hoivan ja tuen 
tarpeeseen.

Oman alueen palveluohjaajat auttavat hakemusten täyttämisessä 
ja ohjaavat tarvittavien liitteiden hankinnassa. Villa Iloon voi myös 
ottaa yhteyttä suoraan, niin neuvomme ja esittelemme paikkoja 
mielellämme.

HoviTeema
VILLI JA VAPAA

Villi ja Vapaa yhdistyvät Villa Ilon Hovi-
Teemassa. Tuotamme asiakkaillemme 
elämyksiä ja kokemuksia voimavara-
lähtöisesti, kuntouttavalla työotteella. 

Tarkoituksenamme on löytää mielekästä 
tekemistä ja ylläpitää toimintakykyä. 
Heittäydy hetkeen, ilon ja valon retkeen.
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Villa Ilossa on tapahtunut kuluneena vuonna paljon kai-
kenlaista, parhaiten näitä tapahtumia onkin voinut seurata 
Facebook päivitystemme kautta. Tykkääjien määrä onkin 
tänä vuonna kaksinkertaistunut, käy sinäkin tykkäämässä jos 
et jo ole tehnyt niin. Tekemisistämme kertovat uutiskirjeet 
ovat lähteneet yhteistyökumppaneille, omaisille sekä muille 
tilaajille säännöllisesti. 

Maaliskuussa vaihtui Villa Ilon toiminnanjohtaja. Mira Nurminen 
otti vastuullisen tehtävän hoitaakseen ja on luotsannut Villa 
Iloa siitä asti iloisella mielellä ja hyvässä hengessä.

Miran johtamana toiminnan laatu ja tulokset ovatkin olleet 
aivan erinomaisia. Miran käynnistämästä henkilökunnan 
viikkopalaverista on tullut vakiintunut käytäntö, jossa yhteisiä 
asioita käydään läpi. Kehityskeskustelut käytiin heti keväällä 
koko henkilökunnan kanssa.

Vuoden aikana on järjestetty runsaasti mukavaa yhteistä 
toimintaa. Alkuvuodesta leivottiin, herkuteltiin ja touhuttiin 
kaikkea mukavaa. Päivätoimintaa oli säännöllisesti, tosin 
pääsääntöisesti sisätiloissa. Maaliskuussa osallistuimme ikäih-
misten messuille ja meillä oli monisukupolvista toimintaa. 
Ystävänpäivänä ja vanhustenviikolla pidettiin tanssiaiset ja 
laitettiin jalalla koreasti. Palvelukeskus Villa Ilon 5-vuotisjuhlaa 
ja omaisten iltaa vietettiin huhtikuussa ja musiikkivieraitakin 
oli käymässä. Toukokuussa vierailtiin lauantaitansseissa Aave-
hallilla. Lisäksi vietettiin kulttuuripäivää; ohjelmassa oli taidetta 
ja tanssia. Keväthengessä käväistiin markkinoilla ja pidettiin 
pihatalkoot. Kesäkuussa oli perinteiset juhannusjuhlat grillin 
äärellä pihalla. Kesällä oleskeltiin muutenkin paljon ulkona ja 
retkeiltiin läheisen lammen rannalla ja muualla Villa Ilon ympä-
ristössä. Heinäkuussa oli kulttuuria, kun kävimme kesäteatte-
rissa katsomassa Pokka pitää -näytelmä sekä toisella visiitillä 
Lammenrantateatterissa. Elokuussa retkeiltiin Lintutarhalla ja 
suuhygienisti kävi vieraisilla. Syyskuussa taas tanssahdeltiin 
ja vietettiin syyskauden avajaiset. Silloin vierailulla kävivät 
myös pikku tipuset. Lokakuussa vietettiin vanhusten viikkoa 
eri tapahtumin ja pidettiin mm. tanssiaiset. Meillä käväisi 
myös valokuvaaja ja otti hienoja kuvia uusia nettisivuja var-
ten. Marraskuussa oli omaisten ilta ja joulukuussa puurojuhla 
omaisille ja asukkaille. 

Vuoden aikana vietettiin monta mukavaa juhlahetkeä, kuten 
laskiaisrieha, pääsiäinen, äitienpäivä, vappu, juhannus, 
Lucia-kulkue, itsenäisyyspäivän juhla, pikkujoulut ja monet 
syntymäpäivät. 

Seurakunta sekä muita vierailijoita on käynyt ilahduttamassa 
asiakkaita. Eläimiä on vieraillut kanoista koiriin ja tassuttajien 
joukossa on tietenkin ollut yhden asiakkaan oma kissa. 

HoviKlubi-monitoimitila vaihtoi paikkaa. HoviKlubissa syntyy 
taidetta, askarrellaan, pelataan yhdessä ja kootaan palapelejä. 
Tilassa on säännöllisesti ohjattua toimintaa, mutta sinne voi 
myös mennä itsekseen tekemään asioita. 

Henkilökunnan koulutuksia järjestettiin useita. Lääkehoidon 
lisäksi on ollut auditointi-, tietosuoja-, kirjaamis-, suuhygie-
nia- Love-, TENA-, hygienia- ja ravitsemuskoulutuksia. Mira on 
osallistunut luustohoitajakoulutukseen ja esimiehen ammatti-
tutkintokoulutukseen. Yksi työntekijöistämme on osallistunut 
validaatiokoulutukseen ja tuonut mukanaan tietoa asiasta 
koko työryhmälle. Henkilökunta on myös saanut tunnukset 
HoviAkatemia etäoppimisjärjestelmään, jossa jokainen on 
voinut hakea lisää tietoa ja koulutusta. Villa Ilossa on ollut 
työntekijä oppisopimuskoulutuksella. Olemme toimineet 
myös työkokeilupaikkana muutamalle henkilölle. 

Turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Elokuussa 
pidettiin koko henkilökunnalle alkusammutuskoulutus. Palo- ja 
pelastussuunnitelmaa on päivitetty ja läpikäyty. Saimme siitä 
hyvää palautetta pelastuslaitokselta. Turvallisuuskävelyt on 
tehty säntillisesti. Kotien lukitusasioita on mietitty ja muuta-
mien huoneisiin asennettiin lisähälytys.

Vuonna 2019 tekemissämme tyytyväisyyskyselissä asukkaille, 
omaisille ja henkilökunnalle tulokset olivat hyviä. Vaihdoimme 
marraskuussa uuteen, monipuoliseen Domacare- asiakastie-
tojärjestelmään. Järjestelmän sisäänajo ja koulutukset olivat 
iso ponnistus. Samalla otimme myös käyttöön kirjaamiset 
mobiilisti, näin pystymme kirjaamaan asiat heti asiakkaan 
luona, jolloin tiedon tarkkuus paranee. Toinen sisäinen rutistus 
on ollut HoviTori-toimintakäsikirjamme muuttaminen uudelle 
pohjalle Sharepointiin. Uudistettua käsikirjaa on helpompi 
käyttää ja se on selkeämpi hakutoiminnoltaan.

Avasimme uuden kodin, Villa Ilon Joukahaisen, joulukuussa 
2019. Haluamme vastaisuudessakin kehittyä. Osallistuimme 
PHHYKY:n mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujien asumis-
palvelukilpailutukseen ja tulimme valituksi palveluntuottajaksi. 
Olemme myös tulleet hyväksytyksi mm. vammaispalvelun 
asumispalvelun palveluntuottajaksi Heinolan kaupungin 
palvelusetelituottajarekisteriin. Näistä lähtökohdista on hyvä 
jatkaa tulevaan vuoteen. 

Vuonna 2019

Toiminta
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Villa Ilossa tapahtuu paljon myös vuonna 2020. Tiedotamme 
säännöllisesti yhteistyökumppaneille, omaisille ja muille 
tilaajille. Parhaiten tapahtumiamme voi seurata viikoittaisten 
Facebook päivitysten ja nettisivujen kautta. Uusimme sivut 
alkuvuodesta jotta ne tulevat entistä selkeämmiksi ja hel-
pommiksi käyttää. Näymme myös Villa Ilon ulkopuolella, kun 
osallistumme erilaisiin messuihin, infotilaisuuksiin ja muihin 
alan tapahtumiin. Niihin voivat osallistua myös omaiset sekä 
tuttavat. Asukasasioissa vastuuhoitajamme pitävät vähintään 
kerran kuukaudessa yhteyttä omaisiin, ellei toisin sovita.

Ensisijainen tavoitteemme ovat tyytyväiset asukkaat, oma 
koti turvallisessa ympäristössä tuttujen ihmisten ympäröimänä. 
Toimintaa edelleenkehitetään asukkaita kuunnellen kehittä-
mällä Hovi Klubi-päivätoimintaa ja parantamalla toiminnan 
vaikuttavuuden seurantaa. Teemme saamamme palautteen 
pohjalta muutoksia ruokapalvelujen osalta, jotta voimme 
paremmin huomioida asukkaidemme ateriatoiveet. Jatkuva 
pyrkimyksemme on löytää jokaiselle asukkaalle mielekästä 
tekemistä ja aktiviteetteja.

Turvallisuus on tärkeää. Palo- ja pelastuskoulutukset sekä 
-harjoitukset pidetään sovitusti. Vuosikellon mukaan pidämme 
huolta toimintaamme ohjaavista suunnitelmista, joita ovat 
mm.: pelastus-, asiakasturvallisuus-, koulutus-, omavalvonta-, 
työhyvinvointi- ja koulutussuunnitelma.

HoviKlubi-päivätoimintaan on tarkoitus panostaa erityisesti. 
Suunnitelmallisuutta lisätään, jotta toiminta on säännöllistä 
ja mielekästä. Teemme kuukausittaisen suunnitelman, jossa 
on toiminnan suuret linjat, joista koostetaan viikko-ohjelmat 
kotien seinälle. Palkkaamme kevään 2020 aikana fysioterapeutin 
vetämään ja ohjaamaan kuntouttavaa HoviKlubi-päivätoimin-

Avainlukuja
Perustamisvuosi

2014
Asiakaspaikkojen lkm (12/2019)

40
Henkilökuntamäärä (12/2019) 

13+7(vak + tutut sij.)

ISO 9001

taa. Teemme retkiä ja panostamme ulkoiluun ja liikkumiseen 
yhdessä ja omatoimisesti. Satsaamme myös kauden juhlapy-
hiin ja vietämme niitä yhdessä.

Asiakkaan kuuleminen arjessa jatkuu. Silloin on helpompaa 
pitää huolta siitä, että päivittäinen ulkoilu toteutuu ja että 
asiakkaiden hoito- ja palvelu- sekä kuntoutussuunnitelmat 
varmasti ohjaavat päivittäistä työtämme. Kun asukas osallistuu 
omien suunnitelmiensa laadintaan on helpompi motivoitua 
ja sitä kautta meidän on helpompi tukea asukkaan omia voi-
mavaroja monipuolisesti. 

Aktivoidumme säännöllisesti toteutettavan asukaspala-
verin osalta, jossa asukkaita kuullaan, käsitellyt asiat kirjataan 
ja viedään eteenpäin. Myös omaiset ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan. Perinteisesti Omaisten Ilta järjestetään toukokuussa 
ja asiakkaiden sekä omaisten yhteinen puurojuhla joulukuussa.

HoviKompassi-mallin mukaiset kehityskeskustelut käy-
dään vuosittain. Niiden avulla pystymme hyödyntämään 
kunkin työntekijän henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita. 
Keskusteluissa kartoitetaan työntekijöiden osaamistarpeet 
ja kehittämistoiveet, joiden mukaan laaditaan koulutussuun-
nitelma. Suurimmat suunnitellut koulutukset vuonna 2020 
ovat hätäensiapukoulutus, haavahoitokoulutus, lääkehuollon 
koulutus ja muistisairaan asiakkaan kohtaaminen. 

Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on jatkuvaa. Osaamisen 
jatkuva kehittäminen on tärkeää ja henkilökuntaa kannustetaan 
opiskeluun. Villa Ilossa koulutetaan myös oppisopimuksella ja 
mahdollistamme mm. vanhustyön ammattitutkinnon suoritta-
misen. Toiminnanjohtajamme aloittaa johtamisen erikoisam-
mattitutkinnon suorittamisen. Jokaisella työntekijällä voi olla 
myös omia, ammattitaitoa kehittäviä ja ylläpitäviä koulutuksia.

Huolehdimme, että viranomais- ja sopimusvaatimukset 
täyttyvät. Keräämme poikkeamat, palautteet ja reklamaatiot, 
sekä käsitellään ne viipymättä ja tehdään tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Toivommekin suoraa ja kehittävää palautetta 
asiakas-, omais- ja työtyytyväisyyttä kerätessämme. Villa Ilo 
uudelleenauditoidaan KIWA-Inspectan toimesta toukokuussa 
2020. Lisäksi sisäisiä auditointeja tehdään keväällä ja syksyllä.

Villa Iloon avataan uusi koti huhtikuussa. Se palvelee mm. 
ikääntyneitä, jotka tarvitsevat jonkin verran apua päivittäisissä 
toimissaan. Uuden kodin nimestä järjestetään nimikilpailu 
hoitajien ja asiakkaiden kesken maaliskuussa

Vuonna 2020

Toiminta
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Villa Ilo sijaitsee Heinolassa, Valolinnassa sekä Hotelli Valossa. Asunnot soveltuvat mainiosti liikuntarajoitteisillekin. Molemmissa 
rakennuksissa olevat asunnot ovat esteettömiä.

Ainolassa asutaan pienryhmässä. Kodissa on seitsemän paikkaa, jokaisella asukkaalla on oma huone. Ainolassa on iso yhteinen 
ruokailutila ja oleskelutila. Vessat ja suihkut ovat myös yhteiset. Ainola sijaitsee päätalon K-kerroksessa.

Pääskyhovissa on neljätoista paikkaa. Jokaisella asukkaalla oman huoneen lisäksi omat saniteettitilat ja osassa asukashuoneita 
on myös minikeittiöt. Kodissa on yksi tilava huoneisto pariskunnalle. Pääskyhovissa on myös mukava yhteinen ruokailu- ja oles-
kelutila. Pääskyhovi sijaitsee päätalon P-kerroksessa.

Väinämöisessä on neljätoista asukaspaikkaa. Huoneiden yhteydessä on saniteettitila. Väinämöisessä on Villa Ilon monitoimitila, 
jossa järjestetään säännöllisesti päivätoimintaa. Kodissa on myös tilava ruokailu ja oleskelutila. Väinämöinen sijaitsee päätalon 
4. kerroksessa.

Joukahaisessa on kuusi paikkaa. Asukkailla on oma saniteettitila. Lisäksi Joukahaisessa on keittiö ja oleskelutila. Joukahainen 
sijaitsee hotellin puolella. 

Neuvottelut uuden yksikön osalta Valolinnassa ovat loppusuoralla ja uusi asuntoryhmä avautuu 1.4. Kannattaa siis kysyä Miralta 
uusista asunnoista ja tehdä oma varaus.

Alikulkutunnelia pitkin pääsee rakennuksesta 
toiseen helposti, joten talven liukkauskaan ei 
haittaa kulkemista. Asiakkaalla voi olla oma 
asunto tai hän voi halutessaan valita myös 
soluasunnon, jossa hänellä on oma huone ja 
jaetut yhteiset tilat.

Omavalvontasuunnitelma on luettavissa nettisivuiltamme. 

Villa Ilo, 
ERILAINEN-OMANLAINEN
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SIDOSRYHMÄMME

Asiakastietojärjestelmä Invian Oy/DomaCare

Kiinteistönhuolto Linnapalvelut Oy

Ruokapalvelu Catering HeiMer Oy

Siivouspalvelut Tmi Ri Pi Koti- ja siivouspalvelut

Työterveyshuolto Työterveys Wellamo Oy

Vakuutukset LähiTapiola ja Fennia

Tavoitteena on tuottaa laadukasta palvelua, asiakkaiden tar-
peet ja odotukset huomioon ottaen. Kumppanuuden laatua 
seurataan säännöllisesti. 

Yhteistyötä tehdään tiiviisti Valolinnan alueella olevien yri-
tysten kanssa. Ruokapalveluista vastaa Catering Heimer Oy. 
Tavoitteena on tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden 
kanssa. Asukkaiden hoivaan ja virkistykseen osallistuu run-
saasti erilaisia yhteistyökumppaneita. Talossa käy mm. lääkäri, 
suuhygienisti, jalkahoitaja ja kampaaja. Erilaisia vierailijoita käy 
säännöllisesti, karvakavereista muusikoihin.

Kumppanit
Villa Ilolla on laaja yhteistyö-

kumppaniverkosto. Yhteistyö on 

saumatonta, avointa ja läpinäkyvää. 

Osana yhteiskuntavastuullisuutta pyrimme 
hyödyntämään toiminnassamme paikallisia 

kumppaneita

Villa Ilon toimintaa ohjaavat 
yhteisöllisyys, yhteinen pää-
töksenteko, se että jokaisella 
on mahdollisuus vaikuttaa 
yhteisiin asioihin, asiakkaan 
itsemääräämisoikeus, toi-
minnan läpinäkyvyys, tavoit-
teellisuus ja maalaisjärki. 
Pyrimme kuntouttamaan 

omatoimiseen ja täysipainoiseen elämään, osallistuvana 
yhteiskunnan jäsenenä mm. yhteiskuntavaikuttaminen, 
yhdistystoiminta, järjestötoiminta, vaalit. Toimintaa 
ohjaavat lait ja asetukset sekä sopimukset ja suositukset, 
puitesopimukset sekä oman yrityksen toimintaohjeet.

Yhteiskuntavastuu
EKOLOGINEN VASTUU 
Kannamme huolta luonnosta ja sen säilymisestä. Toimimme kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Käytämme lajittelua mahdollisim-
man paljon; paperi-, pahvi-, bio-, muovi-, metalli-, lasi- ja sekajätteet 
lajitellaan. Keskitymme myös muiden mahdollisten tuotteiden lajit-
teluun, kuten ongelmajätteet ja vaatteiden kierrätys. Harkitsemme 
tarkoin inkontinenssisuojien käyttöä jätteiden vähentämiseksi. Muitakin 
ekologisia vaihtoehtoja harkitsemme aina mahdollisuuksien mukaan, 
kuten pesuaineet ja ruuan valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ja 
pakkausmateriaalit. Yrityksellämme on tehty ympäristösuunnitelma.

TALOUDELLINEN VASTUU 
Toiminnan on oltava taloudellista ja tuottavaa. Pysymme budjetissa 
palkkojen ja muiden kustannusten maksukyvyn takaamiseksi. ICCO 
Care Oy on taloudellisesti vastuullinen yritys, joka ottaa vastuun 
tekojensa vaikutuksista yhteiskuntaan, sidosryhmiin, ympäröivään 
luontoon ja yhteisöön.

SOSIAALINEN VASTUU 
Toimimme yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Ketään ei syrjitä 
ihonvärin, seksuaalisen suuntauksen tai rodun vuoksi. Kannustamme 
henkilökuntaa opiskelemaan lisää sekä tarjoamme oppisopimuspaik-
koja. Tuemme uudelleen kouluttautumiseen haluavia henkilöitä, hei-
kossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä, näin 
voimme osaltamme ehkäistä syrjäytymistä. 

Henkilökuntaa muistamme jouluisin, järjestämme pikkujoulut, TYHY-päi-
viä, kehittämispäiviä, työnohjausta. Pidämme työyhteisössä avointa 
keskustelua yllä. Toimimme eettisesti päätöksenteossa ja tuemme 
henkilöstöä hyvällä johtamisella ja lähiesimiestyöskentelyllä. Toiminta 
on läpinäkyvää ja henkilökunnalle annamme mahdollisuuksia kehittää 
ja luoda toimintaa. Huomioimme henkilöstön näkemykset yrityksen 
toiminnassa. Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti sekä kunnioi-
tamme itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia. Yrityksellämme on 
tehty työhyvinvointisuunnitelma.

PAIKALLISVASTUU
Käytämme toiminnassamme eri alojen paikallisia toimijoita ja yrityksiä. 
Vastaamme siitä, että toiminta toteutuu palvelulupausten ja sopi-
musten mukaisesti. Olemme osaltamme luomassa hyvää mainetta 
alueellamme ja tuemme alueen kasvua sekä kehitystä. Yrityksen verot 
maksetaan Suomeen.
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Villa Ilon pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan 
peruskoulutus.  

Työntekijä on rekisteröity Valviran Suosikki-tietokantaan.

Lain mukainen pätevyys varmistaa sen, että sosiaalihuollon 
ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä kou-
lutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan 
edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää 
ammattitaitoaan.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen 
tuen mallilla, työnohjauksella, kehityskeskusteluilla sekä 
koulutuksilla. 

Henkilökunta pystyy vaikuttamaan työvuorosuunnittelun kautta 
vapaa-ajan ja työn yhteensovittamiseen. Työturvallisuudesta 
huolehditaan koulutuksilla, riskien arvioinnilla sekä toiminta-
ohjeilla. Henkilöstön työhyvinvointia selvitetään säännöllisesti 
työhyvinvointikyselyllä.

Henkilöstö

Villa Ilossa on moniammatillinen henkilöstörakenne: kaksi sai-
raanhoitajaa, yksi lähihoitaja/sosionomi, kahdeksan lähihoitajaa, 
kaksi kokenutta hoitoapulaista. Sijaisissa yksi sairaanhoitaja, 
neljä lähihoitajaa, kaksi hoito-apulaista.

Vuonna 2020 palkkaamme fysioterapeutin, sairaanhoitajan, 
sosionomin ja tarpeellisen määrän lähihoitajia.

Vuonna 2019 ei ole ollut työnohjausta. Vuonna 2020 järjes-
tämme tarpeen mukaan.

KOULUTUSPOHJA

PÄTEVYYS TYHYTOIMINTA

TYÖNOHJAUS

Meillä jokaisen erityisosaaminen antaa parhaan mahdollisen 
asiakaskokemuksen. Villa Ilossa voi opiskella ammattiin 
oppisopimuksella. Myös eri alojen opiskelijoita on työssä 
oppimisjaksolla ja suorittamassa näyttöjä.

Asenne luo laadun
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KOULUTUKSET

Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulu-
tuksilla ja työnohjauksella. 

Henkilöstön koulutukset perustuvat asukkaiden palveluiden 
tarpeisiin, toimintaympäristön muutoksiin ja lakimuutoksiin. 
Hyvällä koulutuksella ja riittävällä perehdytyksellä varmiste-
taan, että asukkaamme saavat hyvää ja laadukasta palvelua. 

Kannustamme muutoshalukkuuteen ja henkilökohtaiseen 
uudistumiseen. Koulutukset toteutetaan sekä sisäisenä että 
ulkoisena koulutuksena. Sisäinen koulutus on Villa Ilon tai 
Hovikotien organisoimaa koulutusta henkilöstölle. 

Laatukoulutus on osa yrityksen yleistä jatkuvaa koulutusta, 
johon sisältyvät sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Hoviakatemia 
ja Claned-oppimisympäristö ovat käytössä. Koulutusvelvoite 
3 päivää/vuosi toteutuu. 

Koulutukset suunnitellaan kehityskeskustelujen sekä asukas-
lähtöisten tarpeiden perusteella. 

Panostamme perehdytykseen. Perehdytyksellä ja koulutuksella 
varmistetaan, että yrityksen koko henkilökunta on tietoinen 
työhönsä liittyvistä tavoitteista, vastuista, odotuksista ja laatu-
vaatimuksista. Laatukoulutus on osa yrityksen yleistä jatkuvaa 
koulutusta. Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa omalta 
osaltaan toimintajärjestelmän noudattamisesta.

Työntekijä perehdytään perehdytyskartan avulla. Perehdytyk-
sestä vastuussa oleva henkilö käy karttaa läpi yhdessä uuden 
työntekijän kanssa kahden viikon ajan. Molemmat osapuolet 
kuittaavat läpikäydyt asiat, kartta säilytetään ja siihen on mahdol-
lisuus tarvittaessa palata myös myöhemmin. Toiminnanohjaaja 
sekä yksikköön nimetty perehdytysvastaava ovat vastuussa 
perehdytyksestä, mutta siihen osallistuu koko henkilökunta. 

Mikäli työntekijä on ollut pitkään poissa työstä esimerkiksi 
hoitovapaalla, järjestetään hänelle myös uusi perehdytys. 
Uusiin tehtäviin ja toimenkuviin siirryttäessä vanha työntekijä 
perehdyttää seuraajansa.

Lääkehoitoa toteuttavalta henkilökunnalta otetaan lääkkeiden 
annosteluun ja jakoon liittyvät näytöt lääkehoitosuunnitelman 
mukaisesti.

PEREHDYTYS

KOULUTUKSET 
 2019

• Alkusammutus- ja 
pelastuskoulutus

• Käyttöjärjestelmien 
koulutus

• Kirjaamiskoulutus

• Tietosuojakoulutus

• Turvallinen 
lääkehoitokoulutus

• Turvallisuuskävelyt 
kuukausittain

KOULUTUKSET 
2020

• Ensiapukoulutus

• Asiakkaan 
kohtaaminen

• Kirjaamiskoulutus

• Haavahoitokoulutus

• Turvallinen 
lääkehoitokoulutus

• Turvallisuuskävelyt 
kuukausittain

Tutustu myös yhteiskuntavastuu-sivuun

Organisaatio 

Mira Nurminen  
toiminnanjohtaja

Henkilökunta 
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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
Villa Ilon kehittämistoimien tavoitteena on vahvistaa asiakkaan hyvää, oman näköistä elämää toimintaamme ohjaavien 
arvojemme mukaisesti.

VUODEN 2019  
KEHITTÄMISKOHTEET

•  Avattu uusi koti Joukahainen joulukuussa 2019

• Toimintakäsikirjan muuttaminen uudelle pohjalle 
Sharepointiin. 

• Asiakastietojärjestelmän vaihtaminen DomaCareen

• Päivätoiminnan kehittäminen 

• Säännölliset henkilöstöpalaverit joka tiistai-iltapäivä 
ja yhdessä kehittäminen

• Kehitetty osaamista osallistumalla eri koulutuksiin

VUODEN 2020  
KEHITTÄMISKOHTEET

• Auditointi keväällä 2020

• Kehitetään työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä 
asioita yhdessä  

• Uusi yksikkö maalis-huhtikuussa 2020

• Nettisivujen uudistaminen

• Tilojen kehittäminen viihtyisimmiksi ja 
kodikkaammiksi

• Säännöllisten asukaskokousten pitäminen, jotta 
kuulemme paremmin asukkaiden toiveet ja ajatukset

Tavoitteenamme on olla halutuin vaihtoehto Päijät-Hämeessä.
Arvojamme ja toimintaamme ohjaavien periaatteiden toteu-
tumista arvioidaan säännöllisesti johdon ja henkilöstön yhtei-
sissä tilaisuuksissa. 

Henkilökunnan ammattitaidon sekä hyvinvoinnin/työhyvinvoin-
nin tukeminen on tärkeää. Keinoina mm. kehityskeskustelut, 
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 
näköistään.

Ideoimme keinoja hiljaisen tiedon ja hyvien käytänteiden/ 
toimintatapojen siirtämiseen eri toimialueen sisällä. 

Vapaaehtoiset ihmiset ovat meille tervetulleita. Kehitämme 
keinoja tämän mahdollisuuden toteutumista laajemmin.

Sinulle omaa elämää
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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.

Arvioinnin kohteena ovat prosessien toteutuminen, niiden vaikuttavuus, tuloksellisuus ja taloudellisuus. 
Pääpaino toiminnan seuraamisessa liittyy yksiköissä asiakkaan saaman hoidon arviointiin.

Toiminnan kehittämistä varten kerätään palautetta asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyjen sekä seuraavien lomakkeiden 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 ennal-
taehkäiseviä toimenpiteitä.

Palautteen keräämisen ja itsearvioinnin tarkoituksena on toiminnan parantaminen ja kehittäminen.

Asiakaspalaute tai yhteistyökumppanin antama palaute palve-
lun laadusta kirjataan reklamaatiolomakkeelle. Poikkeamalo-
makkeet toimitetaan laatupäällikölle, joka käy lomakkeet läpi. 
Kiireellisissä tilanteissa poikkeamaan puututaan välittömästi. 

Kaikki poikkeamaraportit käsitellään johtoryhmän kokouksissa 
ja ne tallennetaan arkistointiohjeen mukaisesti. Poikkeamat 
käsitellään myös johdon katselmuksissa. Poikkeamista ja nii-
den korjaamistoimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnalle.
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Viranomaistarkastukset

TARKASTUS AJANKOHTA

Palotarkastus 17.5.2019

Heinolan kaupungin valvontakäynti 7.5.2019

Terveysviranomaisen tarkastus 27.11.2019

Työtyytyväisyystulokset 
• Vuorovaikutus 3,0 / 4 
• Johtaminen 3,2 / 4 
• Työn sisältö 3,0 / 4

Asiakastyytyväisyystulokset
• Luotatko henkilökuntaan 3,6/4
• Koetko olosi turvalliseksi 3,5/4
• Pääsetkö ulkoilemaan riittävästi 3,5/4
• Yleisarvosana 3,3 / 4

Omaistyytyväisyystulokset
• Luotatko henkilökuntaan 3,6/4 
• Onko henkilökunta ystävällistä 4/4
• Ovatko sisätilat siistit 3,4/4
• Yleisarvosana 3,6 / 4

Asenne luo laadun

Mittarit ja 
     auditointi

Asiakastyö

MNA-testi, jolla seurataan asiakkaan ravitsemustilaa ja siinä 
mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Tehdään tarvittaessa 
ravintosuunnitelmia tilanteen tasapainottamiseksi.

MMSE-testi on muistitesti, jolla seurataan muistisairauden 
etenemistä tai muistin tilaa yleensä. Parhaiten testi sopii 
Alzheimerin taudin etenemisen seuraamiseen. MMSE:tä voidaan 
käyttää myös muistisairauksien seulontaan ja ensitestinä 
muistisairautta epäiltäessä. Cerad-testin voi muistihoitaja tehdä 
sitä pyydettäessä.

GDS-15- kyselyllä voi arvioida mahdollisia masennusoireita. 
Kysely soveltuu erityisesti yli 65-vuotiaille. RAVA yli 65-vuotiaille. 
TUVA arvioi mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn.  Fyysisen 
toimintakyvyn ja liikkumiskyvyn mittareita käytetään 
asukaskohtaisesti, joita toistetaan säännöllisesti ja/tai tarpeen 
mukaan. Mittarit ovat Käypä hoito -suosituksen mukaisia Toimia-
tietokannasta.

Kuntoutussuunnitelma toimii yhtenä mittarina asiakkaan 
kuntoutumisen seurannassa. 
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HoviKoti-ryhmä

Sinulle omaa elämää

Villa Ilo 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



ICCO - Care Oy
Pikijärventie 1 A 101
18120 HEINOLA

info@villailo.fi

www.villailo.fi


