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Muistio valvontakäynnistä Villa Ilossa (ICCO-Care Oy) 8.7.2020 

 

Läsnä: Palvelupäällikkö Laura Silvennoinen, sosiaaliohjaaja Sanna Huus-

konen Heinolan kaupungin vammaispalveluista ja Villa Ilon toiminnan-

johtaja Mira Nurminen. 

 

Heinolan kaupungin vammaispalveluihin on tullut anonyymi huolenil-

maus asumispalveluyksikön viriketoiminnasta, ulkoilusta ja asukkaiden 

hygienian hoidosta, lähinnä suihkutuksista Näiden takia tehtiin ennalta 

ilmoittamaton valvontakäynti ko. yksikköön. 

 

Asumispalveluyksikössä oli sillä hetkellä Nurmisen kertoman mukaan 38 

asiakasta, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat itsenäisesti käveleviä 

tai pyörätuolia käyttäviä. Asukkaista 20 on palveluasumisessa, 13 tue-

tussa asumisessa ja 5 asukasta asumisyksikön ulkopuolella omissa asun-

noissaan Villa Ilon henkilöstön tuella. Asumisyksikkö toimii neljässä eri 

yksikössä Pikijärventiellä. Kolme yksikköä (4. kerros. B-kerros ja K-ker-

ros) sijaitsee entisen Reumasairaalan tiloissa ja yksi kehitysvammaisten 

yksikkö (Joukahainen) hotelli Valon puolella.  

 

Valvontakäyntipäivänä aamuvuorossa oli 5 työntekijää, iltaan oli tulossa 

5 työntekijää ja yövuoroon 1 työntekijä. Lisäksi toiminnanjohtajan työ-

panoksessa 30 prosenttia kohdentuu asiakastyöhön. Yöhoitaja saa tar-

vittaessa yöllä apua toisesta asumispalveluyksiköstä, joka toimii sa-

massa talossa. Henkilöstön vahvuus valvontakäyntipäivänä oli 11,3. Pal-

veluasumisessa henkilöstömitoitus on 0,3 hoitajaa per asukas. Nykyi-

sellä asukasmäärällä mitoitus pitäisi olla 11,4. Kaikki asukkaat eivät ole 

kuitenkaan palveluasumisessa, vaan tuetussa asumisessa, joten henki-

löstömäärä vastaa vaadittavaa henkilöstömitoitusta.  

 

Kävimme käynnin aikana K-kerroksessa, 4. kerroksessa ja Joukahaisessa. 

Kaikissa yksiköissä oli siistiä. Katsoimme kolmen asukkaan huoneisiin, 

jotka olivat myös siistejä. Yksiköissä käy ulkopuolinen siivousfirma, joka 

siivoaa kerran viikossa asukkaiden huoneet ja yleiset tilat. Osa asuk-

kaista siivoaa lisäksi itse huoneitaan hoitajien tuella. Hoitajat myös siis-

tivät paikkoja oman työnsä ohella. Pyykkihuollosta vastaavat hoitavat. 

Osa asukkaista pesee itse pyykkinsä ohjattuna. 
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Viriketoimintaan Villa Ilossa on panostettu palkkaamalla fysioterapeutti 

sitä toteuttamaan. Pandemiatilanteessa yhteinen viriketoiminta on tau-

olla, mutta sitä tehdään jokaisessa yksikössä kuitenkin pienimuotoisem-

min. Yksiköissä mm. askarrellaan, pidetään keskustelutuokioita, kuun-

nellaan yhdessä musiikkia, leivotaan. Ulkoilua on lähes päivittäin. Kehi-

tysvammaisten yksikössä Joukahaisessa sitä on päivittäin. Osaa asuk-

kaista yritetään motivoida ulkoiluun, vaikka he kaikki eivät halua ulos 

lähteä. Lisäksi erityisryhmien työ- ja päivätoiminta Rytmistä käydään 

normaalitilanteessa ulkoiluttamassa asukkaita kerran viikossa. Tänä ke-

sänä yksiköistä on käyty pelaamassa mölkkyä piha-alueella. Joukahai-

sesta käydään normaalitilanteessa asiointien yhteydessä yhdessä asuk-

kaiden kanssa kaupungilla esim. kahvilla tai tekemässä asukkaiden 

kauppaostoksia. Joukahaisessa on myös pieni parveke, joka on asukkai-

den käytössä. Käynnin yhteydessä näimme jumppavälineitä, sanoma-

lehtiä, kirjoja, piirustusvälineitä, erilaisia pelejä, jotka olivat asukkaiden 

vapaassa käytössä. Villa Ilolla on lisäksi pieni kirjasto, josta asukkaat 

saavat halutessaan lukemista. Yksi asukkaista pelasi käynnillä tablettia, 

jossa on erilaisia pelejä. Lisäksi asukkaat saavat halutessaan osallistua 

normaalitilanteessa arjen askareisiin esim. kattamalla pöytiä, avusta-

malla ruuan hakemisessa yksikköön jne. Kampaaja ja jalkahoitaja käyvät 

säännöllisesti Villa Ilossa. Kaksi Joukahaisen asukasta oli jalkahoidossa 

käynnin aikana. 

 

Suihku on jokaisella asukkaalla vähintään kerran viikossa, jonka lisäksi 

tehdään päivittäin alapesut. Monella suihku on kuitenkin kaksi kertaa 

viikossa tai tarvittaessa useamminkin. Joukahaisessa asukkaat käyvät 

suihkussa 1–4 kertaa viikossa ja yksi asukas käy päivittäin. Joukahai-

sessa on yhteiset suihkutilat, mutta jokaisella on oma wc-tila, jossa on 

bideesuihku. Suihkujen määrä viikossa on jokaisella yksilöllisen tarpeen 

ja halun mukaisesti. Asumisyksikössä on kunnioitettava jokaisen asuk-

kaan itsemääräämisoikeutta. 

 

Käynnin perusteella ei noussut huolta Villa Ilon toiminnassa. Henkilös-

töä oli riittävästi, asukkaat olivat hyväntuulisia ja yksiköissä oli siistiä. 

Asukkaiden viriketoimintaa oli paljon mietitty ja hankittu erilaisia väli-

neitä asukkaiden käyttöön. 
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Laura Silvennoinen 

palvelupäällikkö, Heinolan kaupunki/Aikuisten sosiaalipalvelut ja vam-

maispalvelut 

Torikatu 13 b, 18100 Heinola 

03 849 30 / 044 587 1426 

etunimi.sukunimi@heinola.fi 
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