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Hopeakodon
TOIMINTA-AJATUS
Hopeakoto tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, hoitoa ja
kuntoutusta ikäihmisille. Hopeakoto luo toimivan, esteettömän, viihtyisän sekä turvallisen
asumisympäristön moniammatillisen henkilöstön tukemana. Asukkaat osallistetaan itse
oman hoidon suunnitteluun. Hyvällä hoidolla ja palvelulla huomioidaan asukkaan sekä
omaisten ja lähipiirin odotukset.
Tavoitteena on asukkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin parantaminen. Tämä mahdollistuu osallisuuden,
toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta sekä toimintakykyä
tukevan työotteen avulla. Hyvän ja hoitavan ympäristön avulla
tähdätään vain tarkoituksenmukaiseen lääkehoitoon.

Arvot

Missio

Visio

1.

Asiakkaan kunnioittaminen

2.

Hyvä palvelu

3.

Yhteistyö

4.

Jatkuva kehitys

Yritys profiloituu iäkkäiden ihmisten
kiireettömänä, yksilöllisyyttä kunnioittavana, hyvän hoivan ja palveluiden
tuottajana. Palveluissa hyvä ja hoitava
ympäristö takaavat laadukkaan elämän
asiakkaan yksilöllisyyttä, arvoja ja näkemyksiä kunnioittaen.

Toiminta perustuu ISO 9001:2015-sertifioituun toimintajärjestelmään, mikä
varmistaa palvelun ja asiakastarpeiden
kohtaamisen. Toimitaan hyvässä ja tiiviissä
yhteistyössä Hopeaharjun Palvelukodin
ja Hopeapuiston kanssa.

Hopeakoto on Satakunnan haluttu paikka
asua ja elää ikäihmisille, jossa tilat täyttävät nykyaikaiset vaatimukset.

Miten arvot näkyvät toiminnassamme?
Lue lisää nettisivustoltamme:

www.hopeakoto.fi

Toiminta laajenee, jotta palveluja pystytään tarjoamaan useammalle halukkaalle.
Hopeakoto on alueen halutuin työpaikka,
jossa työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa omaan ja yrityksen kehitykseen.

Hopeakoto kehittää uusia palvelumuotoja, joiden tuloksena asukkaita pystytään kuntouttamaan ja tukemaan jäljellä
olevaa toimintakykyä käyttäen apuna
innovatiivisuutta sekä toimintakykyä
tukevaa työotetta. Hopeakodossa on
moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta. Hoitotyön laatu näkyy yhteisten
arvojen ja periaatteiden sisäistämisellä.
Kannustava työilmapiiri antaa mahdollisuudet työntekijöiden kehittää omaa
osaamistaan sekä vaikuttaa työhön.
Hopeakoto, yhdessä HoviKodin kanssa
kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka
edistävät työtyytyväisyyttä.
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Toimitusjohtajan katsaus

Hyvä elämä
RAKENNETAAN YHDESSÄ
Vuosi 2019 on ollut melkoista myllerrystä Sote-alalla. Sote-uudistuksesta on puhuttu paljon, mutta kuitenkaan virallista päätöstä asiaan ei ole saatu hallituksen taholta. Vanhustenhoito on nostettu julkisuuteen hyvin negatiivisten asioiden johdosta, isojen kansainvälisten toimijoiden toimista johtuen. Vaikka
asiat pienillä yksityisen sektorin toimijoilla on hyvin niin negatiivinen julkisuus on vaikuttanut myös
meihin kaikkiin toimijoihin, mm. tarkastusten osalta. Mielestäni tarkastuksien lisääminen on kuitenkin
positiivinen asia, jotta yritysten todellinen toiminta saadaan läpinäkyväksi ja vanhustenhoitoa saadaan
paremmaksi. On tärkeää kuitenkin muistaa, että ikäihmiset on vain yksi asiakasryhmä ja meidän tulee
antaa arvokasta hoitoa kaikille sitä tarvitseville.
Meillä toimitaan avoimesti ja läpinäkyvästi, erilaisia sääntöjä ja sopimuksia noudattaen. Pidämme huolta
asiakkaistamme sekä henkilökunnastamme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. On tärkeää arvostaa
kaikkia yksilöinä, josta slogan ”Sinulle omaa elämää” tulee. Meillä toteutuu myös vahva yhteisöllisyys ja
yhdessä tekemisen meininki, joista saamme olla ylpeitä.

”Hopeaharjun Palvelukodin 30-vuotis
juhlavuosi oli vuonna 2019. Edelleen
katsomme tulevaisuuteen iloisina ja
luottavaisina. Tavoitteenamme on jatkaa
sillä uralla, jonka olemme valinneet. Samalla
haluamme tehdä maailmasta päivä päivältä
pikkuisen paremman paikan elää.”

Mari Kurppa
Toimitusjohtaja
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Johdon esittely

Mari Kurppa

Katja Igbineweka

Pia Söderberg

Toimitusjohtaja

Vastaava hoitaja, laatupääll.

Toiminnanohjaaja

Yrittäjä, lähihoitaja, sairaanhoitaja
AMK, MBA, yrittäjän ammattitutkinto,
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, tuotteen- ja palvelunkehittäjän
erikoisammattitutkinto

Perushoitaja, sairaanhoitaja AMK, MBA,
mielenterveys- ja päihdetyö DIAK,
johtamisen erikoisammattitutkinto,
tuotteen- ja palvelunkehittäjän erikoisammattitutkinto.

Lähihoitaja, geronomi AMK, johtamisen
erikoisammattitutkinto, yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto, mielenterveysja päihdeopinnot YAMK

p. 040 575 5095
mari.kurppa@hopeakoto.fi

p. 044 548 2830
katja.igbineweka@hopeakoto.fi

p. 044 986 3645
pia.soderberg@hopeakoto.fi

Tehtävät
•
•
•
•
•
•

Tehtävät

•

Haastattelut
Oppisopimukset
Palkkatukihakemukset
Rekrytointi
Sopimukset kuntien kanssa
Työsopimukset, työtodistukset,
työsuhdeasiat
Vuokrasopimukset

•
•
•
•
•
•
•

•

Kuntokartoitus, markkinointi ja myynti, toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat

•

Hinnoittelu, kilpailutukset, lomalistat, Valvira & Avi toimintakert.

•

Auditointikoulutukset
Hilmot
Laatupäällikkö
MadMimi-päivitykset
Omavalvontasuunnitelmat
Palkkojen syöttö
Työvuorolistat

Kehityskeskustelut, uutiskirjeet

Tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook-päivitykset
Kk-raportit
Kyselyjen toteutus
Ohjelmat (Everon, Teams,
Domacare, Claned, HoviTori)
Opiskelijavastaava
Perehdytys, tunnusten til.
Tuet
Turvallisuuskävelyt
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Palvelulupauksemme

Sinulle
omaa elämää
Mitä palveluita tarjoamme? Mitä
on hyvä palvelu?

Haluamme Hovi-merkeillä kertoa,

HoviAsunto

HoviKunto

Tilat ovat esteettömät. Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota valaistukseen, elämystekniikkaan kuten kuva- ja
äänimaailmaan sekä turvallisuuteen.
Asunto sisustetaan yhdessä asiakkaan
kanssa hänen toiveidensa mukaisesti.
Suurimmassa osassa asunnoista on
oma terassi.

Ympäristömme tarjoaa upeat mahdollisuudet aktiiviseen liikkumiseen sekä
sisä- että ulkotiloissa. Piha-alueemme
on iso, turvallinen ja se on suunniteltu
virikkeellistä kuntoilua silmällä pitäen.
Asiakkaillamme on käytössään fysioterapeutin asiantuntemus.

HoviMenu

HoviTerveys

Terveellinen ja monipuolinen kotiruoka
on tärkeä osa elämää. Arvostamme lähiruokaa ja siksi hankimme raaka-aineet
lähialueelta. Ateriat valmistetaan Hopeakodon omassa keittiössä. Kokkimme
laatimissa ruokalistoissa huomioidaan
asiakkaan toiveet, erityisruokavaliot,
merkkipäivät ja juhlapyhät.

Asiakkaalle laaditaan hoito-, palveluja kuntoutussuunnitelma. Hoidamme
lääkehuollon ja huolehdimme terveydentilan seurannasta. Toimintakykyä ja
hyvinvointia edistetään nykyaikaisella
ja ammattitaitoisella hoitotyöllä sekä
toimintakykyä tukevalla työotteella.

HoviVireys

HoviReissu

Viikkomme koostuu erilaisista toimintaryhmistä, vierailuista, virkistystapahtumista
ja arjen toiminnoista. Hopeakodosta saa
myös parturi/kampaaja-, jalkahoitajaja hierontapalveluita. Aktiviteettimme
on suunniteltu kaikille yhteisöllisyyttä
lisääväksi toiminnaksi.

Meillä asiakkaat kokevat elämyksiä: järjestämme säännöllisesti ostos- ja huvimatkoja, kuten retkiä ja laivaristeilyjä
asiakkaidemme toivomusten mukaisesti.
Vuosittainen kesäretki ja kotiseuturetket
ovat myös mieluisia.

HoviTurva

HoviYhteisö

Hopeakodossa on turvallinen ja inspiroiva
ympäristö. Meillä on ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito. Jokaisella asiakkaalla on vastuuhoitaja, jonka kanssa
on tuttua ja turvallista hoitaa asioita sekä
arjen rutiineja. Myös ystävät ja omaiset
ovat tärkeitä kumppaneita.

Kokoonnumme viikoittain keskustelemaan
yhteisistä asioista. Kaikilla on mahdollisuus
osaltaan vaikuttaa. Vietämme yhdessä
syntymäpäiviä Hopeakodossa ja aikaa
Haukirannan mökillä. Omaistenpäivä
on perinteisesti elokuussa ja yhteinen
Puurojuhla joulukuussa.

miten toteutamme asiakaslähtöistä palvelua. ”Sinulle omaa
elämää”-tunnuslauseemme kuvastaa arvomaailmaamme, asiakkaidemme kunnioittamista
ja tasa-arvoisuutta. Nämä asiat
huomioimalla uskomme, että
asiakkaamme on meillä oman
elämänsä päähenkilö.
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Asiakkaaksi
MEILLE
Olemme palvelusetelituottajina useassa kunnassa. Asiakkaaksi voi
tulla kunnan myöntämällä palvelusetelillä ja maksusitoumuksella.
Itsemaksavana voi myös tulla asiakkaaksi.
Oman alueen palveluohjaajat auttavat hakemusten täyttämisessä
ja ohjaavat tarvittavien liitteiden hankinnassa. Hopeakotoon voi
ottaa yhteyttä suoraan, niin neuvomme ja esittelemme paikkoja
mielellämme.

HoviTeema
LUONNON SYLISSÄ
Teemaan ohjaa pihapiirimme kauneus,
helppokulkuisuus ja virikkeellisyys. Ulkona
liikkuminen herättää aistit, purkaa stressiä
ja antaa voimavaroja vuorovaikutukseen.
Kulku terassille omasta huoneesta, viherympäristö, Orvokki-laatikkopuutarha
sekä piha-alueen kasvit suihkulähteineen
tarjoavat keskustelun aiheita sekä yhteisen kokemusmaailman.
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Hopeakodon toimintaa
ohjaavat yhteisöllisyys, yhteinen päätöksenteko, se että
jokaisella on mahdollisuus
vaikuttaa yhteisiin asioihin,
asiakkaan itsemääräämisoikeus, toiminnan läpinäkyvyys, tavoitteellisuus 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 mahdollisimman paljon; paperi-, pahvi-, bio-, muovi-, metalli-, lasi- ja sekajätteet
lajitellaan. Keskitymme myös muiden mahdollisten tuotteiden lajitteluun, 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.

SOSIAALINEN VASTUU
Toimimme yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Ketään ei syrjitä
ihonvärin, seksuaalisen suuntauksen tai rodun vuoksi. Kannustamme
henkilökuntaa opiskelemaan lisää sekä tarjoamme oppisopimuspaikkoja. Tuemme uudelleen kouluttautumiseen haluavia henkilöitä
heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä,
näin voimme osaltamme ehkäistä syrjäytymistä.
Henkilökuntaa muistamme jouluisin, järjestetään pikkujoulut, TYHY-päiviä, kehittämispäiviä, työnohjausta. Pidämme työyhteisössä avointa
keskustelua yllä. Toimimme eettisesti päätöksenteossa ja tuemme
henkilöstöä hyvällä johtamisella ja lähiesimiestyöskentelyllä. Toiminta
on läpinäkyvää ja henkilökunnalle on annettu mahdollisuuksia kehittää
ja luoda toimintaa. Huomioimme henkilöstön näkemykset yrityksen
toiminnassa. Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti sekä kunnioitetaan itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia. Yrityksellämme on
tehty työhyvinvointisuunnitelma.

PAIKALLISVASTUU
Käytämme toiminnassamme eri alojen paikallisia toimijoita ja yrityksiä.
Vastaamme siitä, että toiminta toteutuu palvelulupausten ja sopimusten mukaisesti. Olemme osaltamme luomassa hyvää mainetta
alueellamme ja tuemme alueen kasvua sekä kehitystä. Yrityksen verot
maksetaan Suomeen.

Toiminta
Toimintamme vuonna 2019
Hopeakodossa on tapahtunut kaikenlaista, parhaiten näitä
tapahtumia onkin voinut seurata viikoittaisten Facebook
päivityksien kautta. Uutiskirjeet ovat lähteneet yhteistyökumppaneille, omaisille sekä muille tilaajille. Vuoden aikana
on tehty lehtihaastatteluja, mainosmateriaalit uusittu, osallistuttu tv-ohjelman kuvauksiin ja tehty oma video. Iso rutistus
on ollut toimintakäsikirjan muuttaminen uudelle pohjalle
Sharepointiin ja muutos on todettu hyväksi. Hopeaharjun
Palvelukodin 30-vuotisjuhlaa ja omaistenpäivää vietettiin elokuussa, joka on myös vaikuttanut positiivisesti ja aktiivisesti
myös Hopeakodon toimintaan.
Joka vuotiset ystävänpäivä tanssit Ruskapoikien tahtiin
yhteisesti Hopeaharjun ja Sofiakylän kanssa. Hopeaharjun
kanssa teemme yhteistyötä ja järjestämme tapahtumia sekä
juhlia. Vuoteen mahtui monia juhlistamisen aiheita, kuten
laskiaisrieha, naistenpäivä, pääsiäinen, vappu, ravintolapäivä
ja monet syntymäpäivät. Seurakunta sekä vierailijoita on
käynyt ilahduttamassa asiakkaita. Eläimiä on vieraillut alpakoista koiriin ja tietenkin omat kissat. Hakelämpölaitoksen
ympäristöä on paranneltu ja siistitty. Monitoimitila siirrettiin
entiseen autotalliin. Siellä on syntynyt taidetta, nikkarointia
ja kirpputorikin pyörinyt. Tehtiinpä siellä pilkkirekikin, joka
toimii pilkkijän istuimena sekä ahkiona, jolla saalis voidaan
vetää kotiin. Kesällä omahoitajien kanssa tehty retkiä. Marjat,
sienet ja kurkut säilötty, hillottu ja pakastettu. Paljon kaikkea
mahtunut Hopeakodon vuoteen. Kevään odotetuimpia hetkiä
oli, kun saatiin laittaa laatikkopuutarha kuntoon yhdessä ja
seurata kasvun ihmeitä ja hoitaa puutarhaa.
Henkilökunta on kouluttautunut kinestetiikka-, auditointi-,
toipumisorientaatio-, Love- ja palokoulutuksissa. Lisäksi
Hopeakodossa on työntekijöitä oppisopimuskoulutuksella.
Lähihoitaja-, fysioterapeutti- ja sairaanhoitajaopiskelijoita on
ollut työssäoppimisenjaksoilla. Osallistuttu Porin perusturvan
vanhuspalveluiden ja Posan vanhuspalveluiden kilpailutukseen.
Viime vuoden aikana olemme saaneet positiivista palautetta
sekä näkyvyyttä lehtijuttujen, 30-vuotisjuhlien sekä uusien
markkinointimateriaalien myötä. Haluamme toteuttaa laadukasta ja kuntouttavaa työtä ikäihmisten parissa. Toteuttaa
asukkaiden unelmia ja toiveita. Tuomalla positiivista kuvaa
ikäihmisten parissa työskentelystä.

Avainlukuja

TALOUDELLINEN VASTUU

Perustamisvuosi

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

Asiakaspaikkojen lkm (12/2019)

2014
28

ISO 9001
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Vuosi 2020
Tavoitteena ovat tyytyväiset asukkaat, heille oma loppuelämän koti turvallisessa ympäristössä tuttujen ihmisten ympäröimänä. Taataan heille heidän itsensä kokema hyvän elämän
laatu yksilöllisesti. Toimintaa kehitetään asukkaille mielekkään
toiminnan mukaiseksi aktivoimalla viriketoimintaa ja sen vaikuttavuuden seurantaa. Tämä mahdollistuu osallisuuden ja
toimintakykyä tukevan työotteen avulla.
”Sinulle omaa elämää”- tunnuslauseemme kuvastaa arvomaailmaamme, asukkaiden kunnioittamista, tasa-arvoisuutta ja
itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Asukkaamme on
meillä oman elämänsä päähenkilö. Asukastyytyväisyyttä varmistetaan henkilökunnan jatkuvilla koulutuksilla ja perehdytys
toimii hyvin. Asukas- ja omaistyytyväisyyskysely toteutetaan
säännöllisesti ja analysoidaan ne sekä tehdään tarvittavat
muutokset.
Huolehditaan, että viranomais- ja sopimusvaatimukset täyttyvät.
Pidetään kiinni asiakastyön arvoista. Palautteet ja reklamaatiot
kerätään, ne käsitellään kirjallisena ja niihin annetaan vastine
viimeistään 14 päivän kuluessa. Asiat käsitellään asianmukaisesti viivytyksettä ja annetaan vastine kirjallisesti.
Asukkailla on omannäköinen viihtyisä asunto ja asuinympäristö, jonka siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta
huolehditaan osaavan henkilöstön kanssa. Oman puutarhan
satoa hyödynnetään sekä lähiruokaa eli elintarvikkeita tilataan
suoraan tuottajalta. Asukkaiden ateriatoiveita kuunnellaan ja
niitä toteutetaan. Ateriapalautteita kerätään ja niitä hyödynnetään. Erityisruokavaliot huomioidaan. Jokaisella asukkaalla
on vastuuhoitaja ja varahenkilö nimettynä. Palo- ja pelastuskoulutukset sekä -harjoitukset pidetään kerran vuodessa.
Pelastus-, asiakasturvallisuus-, koulutus-, omavalvonta-, työhyvinvointi- ja koulutussuunnitelmat tehty ja ne päivitetään
kerran vuodessa. Tietosuoja ohjeistusta noudatetaan. Vastuut
ja valtuudet on määritelty.
Pyritään löytämään jokaiselle asukkaalle mielekästä tekemistä
ja aktiviteetteja. Henkilökunnan osaamista hyödynnetään ryhmätoimintojen suunnittelussa kunkin työntekijän osaamisen
mukaisesti. Toiminta on hyvin suunniteltua ja säännöllistä sekä
mielekästä. Viikoittaisessa yhteisöpalaverissa asukkaita osallistetaan ja kuunnellaan. Päivittäinen ulkoilu toteutuu ryhmässä
/ yksittäin, siitä kirjataan asianmukaisesti. Kuntoutussuunnitelmat toimivat osana päivittäistä työtä, seuranta ja päivitys
tehdään aikataulun mukaisesti. Asukkaan omia voimavaroja
tuetaan monipuolisesti.
Erilaiset kotiseuturetket ja kesäretket mahdollistetaan yhdessä.
Haukirannan huvilaa hyödynnetään asukkaiden retkiin. Vastuuhoitajan kanssa tehtävät erilaiset ostos- ja virkistys sekä
kotiseutumatkat. Ajatuksena jokaiselle jotakin asiakasläh-

töisesti. Viikoittain toteutuu yhteisöpalaveri, jossa asiakkaat
osallistetaan ja kuullaan, käsitellyt asiat kirjataan ja viedään
eteenpäin. Omaiset ovat aina tervetulleita mukaan toimintaan sekä Hopeakotoon. Tehdään aktiivista yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa sekä Hovikodin muiden
yksiköiden kanssa.
Lääkäri käy säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa talossa, hyvä
yhteistyö terveyskeskusten ja sairaaloiden kanssa. Sairaanhoitaja vastaa terveydenhoidosta yhdessä vastuuhoitajan kanssa,
hoito- ja palvelu sekä kuntoutussuunnitelman mukaisesti.
Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Keskusteluissa
kartoitetaan kunkin työntekijän osaaminen ja kehittämistarpeet,
joiden mukaan voidaan henkilökunnan osaamista kehittää ja
laatia koulutussuunnitelma. Tavoitteena saada henkilökunnan
vahvuudet esiin työssä. Henkilökuntaa kannustetaan opiskeluun. Hopeakodossa koulutetaan myös oppisopimuksella.
Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on jatkuvaa. Henkilöstömitoitukset täyttyvät ja henkilökuntaa rekrytoidaan tarpeen
mukaan. Henkilökunnan osaamista vahvistetaan. Työnohjausta
järjestetään säännöllisesti.
Hopeakodon tavoitteena on pitää käyttöaste 100%. Yritys suoriutuu taloudellisista velvoitteistaan suunnitelmien mukaisesti.
Hyvä maine jatkuu ja kehittyy valtakunnallisesti. Toiminta on
taloudellista ja kannattavaa. Kone- ja laiteluettelot on tehty,
huollot ja uusimiset toteutetaan huoltosuunnitelmien ja tarpeen mukaan.
Asukas osallistuu suunnitelmien laadintaan. Siihen voivat
osallistua myös omaiset sekä asukasta edustava viranomainen.
Vastuuhoitaja pitää vähintään kerran kuukaudessa yhteyttä
omaisiin, ellei toisin sovita. Omaistenpäivä järjestetään elokuussa
ja asiakkaiden sekä omaisten yhteinen puurojuhla joulukuussa.
Mahdollisesti hankitaan oma musiikki. Facebook-päivitykset
toteutuvat säännöllisesti. Uutiskirjeet säännöllisesti vuosikellon/suunnitelman mukaan. Kotisivut päivitetään.
Omavalvontaa toteutetaan toimintakäsikirjan mukaisesti. Eri
omavalvontasuunnitelmat päivitetään ja niiden mukaan toimitaan. Henkilöstömitoitukset täyttyvät. Yritys suoriutuu lainoista ja muista maksuista suunnitelmien mukaisesti. Pysytään
budjetissa. Hyvä maine jatkuu ja kehittyy valtakunnallisesti.
Toiminta on taloudellista ja kannattavaa. Henkilöstökuluja
seurataan. Jokainen henkilöstöön kuuluva vastaa osaltaan
työympäristönsä turvallisuudesta ja siisteydestä. Uusia laitteita
hankitaan tarpeen mukaan, vanhoja hyödynnetään mahdollisimman paljon. Koneiden ja laitteiden huollot ja uusimiset
huoltosuunnitelmien ja tarpeen mukaan.
Hopeapuisto toimii osana Hopeakotoa ja Hopeaharjua
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Omavalvontasuunnitelma on luettavissa nettisivuiltamme.

Tilat ja asiakaskunta
Hopeakoto Oy, Porin Noormarkussa, on erityisesti ikäihmisille tarkoitettu koti, joka valmistui syyskuussa 2014.
Rakennusprojekti alkoi syksyllä 2013, suunnitteluvaihe jo paljon ennen
sitä. Rakentaminen toteutettiin paikallisten yrittäjien voimin. Hopeakodossa on ikäihmisille tarkoitettuja paikkoja 28. Asunnoista kolme
on kaksioita, jotka mahdollistavat iäkkäiden avio- ja avopuolisoiden
mahdollisuuden asua yhdessä.
Tilat ovat esteettömät kulkea. Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota valaistukseen, elämystekniikkaan kuten kuva- ja äänimaailmaan
sekä turvallisuuteen. Asunto sisustetaan yhdessä asukkaan kanssa hänen
toiveidensa mukaisesti. Suurimmassa osassa asunnoista on oma terassi.
Hopeakodon ympäristö tarjoaa upeat mahdollisuudet aktiiviseen liikkumiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Piha-alue on iso, turvallinen ja se
on suunniteltu virikkeellistä kuntoilua silmällä pitäen.

Hopeakodossa on yhteiset tilat ja sauna. Pihapiiristä löytyy monitoimitila,
joka on kunnostettu entisestä autotallista toimivaksi virike- ja ryhmätilaksi.
Siellä on mahdollista harrastaa erilaisia kädentaitoja, kuten askartelu,
maalaus ja puukäsityöt. Löytyy myös kuntosali ja tv - ja pelitila.
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Kumppanit
Hopeakodolla on laaja
yhteistyökumppaniverkosto. Yhteistyö on
saumatonta, avointa ja läpinäkyvää.

Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja, asukkaiden tarpeet ja
toiveet huomioon ottaen.
Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alueella toimivien yritysten kanssa.
Tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä paikallisten
toimijoiden kanssa. Talossa käy terveyskeskuslääkäri, suuhygienisti,
hieroja, jalkahoitaja ja parturi/kampaaja. Virkistykseen osallistuu henkilöstön lisäksi paljon erilaisia vierailijoita kuoroja, laulu-, tanssi- ja
musiikkiryhmiä, seurakunta, yhdistykset, vapaaehtoistyötä tekeviä,
kaverikoirat ym. Sidosryhmäämme kuuluu tietysti omaiset, kunnat,
perusturva, sosiaalitoimi, Kela, edunvalvonta, perusterveydenhuolto,
erikoissairaanhoito ym.

SIDOSRYHMÄMME
Asiakastietojärjestelmä

Invian Oy/ DomaCare, LifeCare, FCG
tuva ja rava-toimintakykymittarit

Elintarviketoimitukset

Heinon Tukku Oy

Koulut

Winnova, SataEdu, SAMK, DIAK

Sairaalat ja vastaavat

Terveyskeskukset, erikoissairaanhoito,
yliopistollinen sairaala, SataDiag

Työterveyshuolto

Terveystalo Oy

Vakuutukset

Fennia, Elo

Viranomaiset

AVI, Valvira, valvovat kunnat,
edunvalvojat jne.

Yhdistykset,
vapaaehtoistyöntekijät

Eri seurakunnat, paikalliset
yhdistykset, eläkeläisjärjestöt

Yksittäiset
palveluntuottajat

Paikalliset yrittäjät

Asiakkaille järjestämme erilaisia hyvinvointipalveluita

Osana yhteiskuntavastuullisuutta pyrimme
hyödyntämään toiminnassamme paikallisia
kumppaneita
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Henkilöstö
Meillä jokaisen erityisosaaminen antaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Hopeakodossa voi opiskella
ammattiin oppisopimuksella. Myös eri alojen opiskelijoita
on palvelukodissa työssä oppimisjaksolla ja suorittamassa
näyttöjä.

Asenne luo laadun
PÄTEVYYS

TYHYTOIMINTA

Hopeakodon pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan
peruskoulutus.

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

Työntekijä on rekisteröity Valviran Suosikki-tietokantaan.
Lain mukainen pätevyys varmistaa sen, että sosiaalihuollon
ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan
edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää
ammattitaitoaan.

Henkilökunta pystyy vaikuttamaan autonomisen työvuorosuunnittelun kautta vapaa-ajan ja työn yhteensovittamiseen. Työturvallisuudesta huolehditaan koulutuksilla, riskien arvioinnilla
sekä toimintaohjeilla. Lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut
toimittaa Terveystalo Oy. Henkilöstön työhyvinvointia on selvitetty työhyvinvointikyselyllä.

KOULUTUSPOHJA

TYÖNOHJAUS

Hopeakodossa on moniammatillinen henkilöstörakenne. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, fysioterapeutti, geronomeja,
lähihoitajia, hoiva-avustaja, laitoshuoltaja ja suur-talousesimies.

Työnohjausta on järjestetty säännöllisesti ryhmätyönohjauksena. Työnohjaajana on toiminut työnohjaaja Heikki Lampinen.
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PEREHDYTYS

Mari Kurppa
Toimitusjohtaja

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

Katja Igbineweka
vastaava hoitaja

Sairaanhoitaja

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

Henkilökunta

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

Organisaatio

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

Pia Söderberg
toiminnanohjaaja

KOULUTUKSET
Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella.

KOULUTUKSET
2019

KOULUTUKSET
2020

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

•

Auditointikoulutus

•

Auditointikoulutus

•

Alkusammutus ja
pelastuskoulutus

•

Alkusammutus ja
pelastuskoulutus

Kannustamme muutoshalukkuuteen ja henkilökohtaiseen
uudistumiseen. Koulutukset toteutetaan sekä sisäisenä että
ulkoisena koulutuksena. Sisäinen koulutus on Hopeakodon
itsensä organisoimaa koulutusta henkilöstölle.

•

Ergonomiakoulutus

•

Ergonomiakoulutus

•

Lääkkeiden annospussijakelu -koulutus

•

EA-1

•

Jokaisen osaamisalan
muk. sisäiset koul.

•

Jokaisen osaamisalan
muk. sisäiset koul.

•

Osaamisalojen
lisäopinnot

•

Erikoisammattitutkinnot

Laatukoulutus on osa yrityksen yleistä jatkuvaa koulutusta,
johon sisältyvät sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Hoviakatemia
ja Claned-oppismisympäristö ovat käytössä. Koulutusvelvoite
3 päivää/vuosi toteutuu.
Koulutukset suunnitellaan kehityskeskustelujen sekä asukaslähtöisten tarpeiden perusteella.
Tutustu myös
yhteiskuntavastuu-sivuun
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Laatupolitiikkamme
peruselementit
1. Lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet
ja odotukset, joiden täyttäminen on
menestymisemme edellytys.

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

Asenne luo laadun

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 laatujohtamisen haaste. Sen onnistumisen edellytys on kaikkien, sekä johdon että henkilöstön, sitoutuminen.

HoviKoti-ryhmän hyvät käytännöt on kerätty
HoviTori-toimintakäsikirjaan.

ISO 9001

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

TOIMINTAKERTOMUS/-SUUNNITELMA | 15

Kehittämistoimet
Hopeakodon kehittämistoimien tavoitteena on vahvistaa asukkaan hyvää, oman näköistä elämää toimintaamme ohjaavien arvojen mukaisesti.
Tavoitteenamme on olla halutuin vaihtoehto asua ja elää
ikäihmisille.
Arvojamme ja toimintaamme ohjaavien periaatteiden toteutumista arvioidaan johdon ja henkilöstön yhteisissä tilaisuuksissa.
Henkilökunnan ammattitaidon sekä hyvinvoinnin/työhyvinvoinnin tukeminen on tärkeää. Keinoina mm. kehityskeskustelut, erilaiset kyselyt, palautteet, arvioinnit, poikkeamien
kirjaaminen ja työnohjaus.
Kehityskeskusteluiden avulla tunnistetaan henkilöstön
osaamistarpeita ja suunnitellaan tulevaa kehittämistyötä ja
koulutustarpeita. Näistä nousee kehittämistarpeet ja siihen
perustuvat toimet.
Pyrimme kehittämään ja ideoimaan toimintaamme. Kannustamme henkilöstöä olemaan innovatiivisia ja tuomaan
kehittämisehdotuksia aktiivisesti esille jatkuvan parantamisen
ajatuksella.

Sinulle omaa elämää
VUODEN 2019 KEHITTÄMISKOHTEET

VUODEN 2020 KEHITTÄMISKOHTEET

•

Liittyminen Lifecare – järjestelmään

•

Aktiivisten asiakasraatien perustaminen ja
kokoontuminen.

•

Työntekijä mukana rekrytoinnissa/haastattelussa

•

Asukas mukana työntekijä haastatteluissa

•

Lääkkeiden annospussijakelu

•

Sairasloma 1-3pvä omailmoituksena 3pvä/vuosi

•

Uuden yksikön hankinta (Hopeapuisto Oy) ja
remontin aloittaminen

•

Hopeapuiston toiminnan aloittaminen

•

Monitoimitilan siirtäminen entisen autotallin tiloihin
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Kyselytulokset
Palautteen keräämisen ja itsearvioinnin tarkoituksena on toiminnan parantaminen ja kehittäminen.
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 ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Asiakastyytyväisyys ja palautteet

Reklamaatiot

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

Asiakaspalaute tai yhteistyökumppanin antama palaute palvelun laadusta kirjataan reklamaatiolomakkeelle. Poikkeamalomakkeet toimitetaan laatupäällikölle, joka käy lomakkeet läpi.
Kiireellisissä tilanteissa poikkeamaan puututaan välittömästi.

Suullista palautetta kerätään myös ja suullinen palaute käsitellään henkilöstöpalavereissa sekä kirjataan reklamaatiolomakkeeseen. Jokainen palautteen vastaan ottanut henkilö
huolehtii, että se tulee kirjattua em. tavalla.

Kaikki poikkeamaraportit käsitellään johtoryhmän kokouksissa
ja ne tallennetaan arkistointiohjeen mukaisesti. Poikkeamat
käsitellään myös johdon katselmuksissa. Poikkeamista ja niiden korjaamistoimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnalle.

Työtyytyväisyyskysely

Lähtöhaastattelulomake

HoviKodissa työtyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa vuosikellon mukaisesti. Mittaus tapahtuu nimettömällä www-kyselyllä, jonka anonyymit vastaukset tallentuvat tietokantaan.

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

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

Lomakkeen tavoitteena on saada palautetta ja parannusehdotuksia toiminnasta. Lomakkeen avulla saadaan myös palautetta

onnistumisista työpaikallamme.
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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.

Työtyytyväisyystulokset

Kuntoutussuunnitelma toimii yhtenä
mittarina asiakkaan kuntoutumisen
seurannassa.

•
•
•

vuorovaikutus 2,9 / 4
johtaminen 3,3 / 4
työn sisältö 3,0 / 4

Asiakastyytyväisyystulokset

Viranomaistarkastukset

TARKASTUS

AJANKOHTA

Porin perusturva psykosos. asumispalvelut

25.2.2019 , 5/2019

Porin perusturvan vanhuspalvelut

27.6.2019, 27.11.2019

Porin perusturvan vammaispalvelut

27.11.2019

Parkanon kaupunki

11.11.2019

Rauman kaupunki

8.11.2019

Euran kunta

2/2019

Terveydensuojeluviranomais-tarkastuskäynti

12.6.2019

Palotarkastus

25.1.2019, 11.10.2019

Terveystarkastaja Hopeakodon keittiö

18.11.2019

Viranomaistarkastukset tehdään vuosittain. Kunnat käyvät tarkastuskäynneillä.
Väestörekisteri-ilmoitukset, Valviraan toimintakertomus, AVI:iin toimintakertomus.

•
•
•

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

Omaistyytyväisyystulokset
•
•
•

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

Muut mittarit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

henkilöstön vaihtuvuus,
sairaslomat, vuosilomat
henkilöstön mitoitus
lähteneet ja uudet työntekijät
lähteneet ja uudet asukkaat
asukkaiden kotilomat/
sairaalapoissaolot
käyttöasteet
infektioiden seuranta
lääkepoikkeamat
rajoittamistoimenpiteet
kaatumisten seuranta
uhka- ja vaaratilanteet
läheltä piti-tilanteet
reklamaatioiden/poikkeamien
seuranta
markkinoinnin luvut, esim
Facebook ja uutiskirje
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Sinulle omaa elämää

HoviKoti-ryhmä
Hopekoto 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

Hopeaharjun Palvelukoti

Hopeakoto

Sofiantähti

PORI •1989 •

PORI • 2014 •

NOKIA • 2016 •

Asumispalveluita ja kuntoutusta
sekä lyhytaikaista kuntouttavaa
jaksohoitoa mt-kuntoutujille
ja ikäihmisille

Tehostettua palveluasumista
ja lyhytaikaista kuntouttavaa
jaksohoitoa ikäihmisille

Kehitysvammaisille ja erityistä
tukea tarvitseville tarkoitettu
hoivakoti

Sofiakylä

Villa Ilo

NOKIA • 2010 •

HEINOLA • 2014 •

Kehitysvammaisille ja erityistä
tukea tarvitseville pysyvää asumista, tilapäishoitoa, päivä- ja
työtoimintaa

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

SoffariKlubi

Hopeapuisto

NOKIA • 2018 •

ULVILA • 2019 •

Kehitysvammaisille ja erityistä
tukea tarvitseville työ- ja päivätoimintaa, tilapäishoitoa, kahvio

Tehostettua palveluasumista
ja lyhytaikaista kuntouttavaa
jaksohoitoa ikäihmisille

HoviKlubi Horsecity

HoviKlubi Teuku Umar

SINGAPORE • 2017 •

BALI • 2019 •

Senioreille yhteisö, ohjelma
tarjoaa yksilöllisesti keholle
harjoitteita ja mielen virkistystä

Ikääntyneiden päivätoiminta,
yksilöllisyyttä ja kuntoutusta
korostaen

Suomalainen perheyritys

Hopeakoto Oy
Laviantie 607
29600 Noormarkku
info@hopeakoto.fi

www.hopeakoto.fi

Kuvat: Glad Media 2019

