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Keisarinkodon
TOIMINTA-AJATUS
Kototiimin Keisarinkodosta saa yhteisöllistä palveluasumista, hoitoa, kuntoutusta sekä tukipalveluita
ikääntyneille ja muille erityistä tukea arjessaan tarvitseville. Tarjoamme turvallisen, yhteisöllisen
asumisen sekä viihtyisän asumisympäristön.
Keisarinkodon hoivapalvelut on tarkoitettu niille, jotka eivät tarvitse tehostettua
palveluasumista, mutta täysin itsenäinen asuminenkaan ei tunnu turvalliselta.
Uskomme, että meistä jokainen tarvitsee ihmisiä ympärilleen, jotta arki olisi
mielekästä. Jotkut ovat aktiivisemmin mukana yhteisessä tekemisessä ja esimerkiksi HoviKlubi-päivätoiminnassa. Toiset taas pitäytyvät vähän enemmän
itsekseen.
Tärkeintä on mielestämme mahdollisuus osallistua. Päätös on jokaisen
asiakkaamme oma. Meillä he saavat pysyä ohjaajan penkillä omassa
elämässään.

Arvot

Missio

Visio

•

Yksilöllisyys

•

Hyvä palvelu

Tavoitteenamme on asiakkaidemme
itsenäinen, omaehtoinen toiminta mahdollisimman pitkään.

•

Avoimuus

Keisarinkoto luo toimivan, esteettömän,
viihtyisän sekä turvallisen asumisympäristön moniammatillisen henkilöstön
tukemana.

•

Jatkuva kehitys

Miten arvot näkyvät toiminnassamme?
Lue lisää nettisivustoltamme:

www.kototiimi.fi/arvot

Tavoitteena on asiakkaiden 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. Asiakkaat osallistetaan itse
oman hoidon suunnitteluun. Hyvällä
hoidolla ja palvelulla huomioidaan
asiakkaan sekä omaisten ja lähipiirin
odotukset.
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021
KEISARINKOTO STARTTASI KAARINAAN
Kototiimi Oy on ketterä, paikallinen sosiaalipalveluita tarjoava yritys. Avasimme maalis-huhtikuun taitteessa 2022
Kaarinaan uudenlaisen, yhteisöllistä palveluasumista tarjoavan palvelukodin, Keisarinkodon.
Keisarinkodon yhteisöllinen asuminen sopii hyvin ikäihmisille ja henkilöille, jotka eivät selviä perinteisen palveluasumisen tai kotipalvelun varassa. Monesti syynä siihen, ettei asiakkaamme ole enää pärjännyt yksin kotona, on turvattomuuden tunne. Juuri siksi palveluasumisen lisäksi turvallisuutta Keisarinkodossa on tuonut oma yöpartiomme.
Asiakkaidemme hyvinvoinnin lisäksi, olemme luoneet uuden asumisen vaihtoehdon, työpaikkoja ja luonnollisesti
myös verotuloja, jotka jäävät Kaarinaan eivätkä päädy veroparatiiseihin. Vaikka olemme paikallinen yritys, työllistävä vaikutuksemme on yllättävän suuri: meille tulee noin 15 omaa työntekijää, jonka lisäksi Keisarinkoto tarvitsee
toimiakseen paikallisia ruokapalveluja, paikallisia siivouspalveluita, paikallista pesulapalvelua, kiinteistöhoitoa, apteekkipalvelua, tilitoimiston, työterveyshuollon, erilaisia tarvikkeita jne. Välitön ja välillinen vaikutuksemme paikallistalouteen on tulevana vuonna melkein puoli miljoonaa.
Keisarinkodolla on tarjota kaikkiaan yhteensä 30 asukaspaikkaa sellaisille asukkaille, joilla on tarve päivittäiseen hoitoon ja huolenpitoon, mutta joilla ei ole jatkuvaa valvonnan tarvetta. Keisarinkoto ei siis ole oikea paikka vakavasti
muistisairaille tai muille levottomille tai haasteellisesti käyttäytyville asukkaille. Sen sijaan meidän asukkaillamme
toimintakyky voi olla alentunut, heillä on muistin ongelmia eli he eivät enää selviydy arjesta ilman säännöllistä apua
ja tukea. Tärkeää on, että Keisarinkodossa voi asua elämänsä loppuun asti. Kaikki tilat ovat esteettömiä ja turvallisia.
Meillä hyödynnetään uuden teknologian mahdollisuuksia sekä turvallisuuden lisääjänä että hoitotyötä helpottavana tekijänä.
Koska yksinäisyyttä pitää hoitaa yhteisöllisyydellä, meillä Keisarinkodossa on runsaasti yhteistä oleskelutilaa asukkaiden rentoutumiseen tai muuta toimintaa varten. Painotamme toiminnassamme kulttuuria, perinteitä ja aktiivista
tekemistä! Jokainen päivä on myös hyvä ulkoilupäivä asukkaan niin halutessa. Talossa on laaja piha-alue, joka on
osaksi aidattu ja mahdollistaa näin viihtyisän ja turvallisen ulkoilun kaikille. Saunominen on meille suomalaisille
tärkeää. Meillä on sauna, jonka suunnittelussa on otettu huomioon esteettömyys ja turvallisuus, joten kaikilla asukkailla on mahdollisuus rauhalliseen saunomiseen. Saunan yhteydessä on tilat, joissa asukkaiden on mahdollisuus
halutessaan saada vaikkapa hemmotteluhoitoja. Periaatteemme on ”SINULLE OMAA ELÄMÄÄ”!
Nyt kun lähes vuosi on kulunut, voimme olla ylpeitä toiminnastamme. Meillä on mukava ja hommansa osaava henkilökunta, ihania asukkaita melkein talo täynnä, hienoja yhteistyökumppaneita ja paljon hyviä ideoita uudelle alkavalle vuodelle! Haluan kiittää henkilökuntaa, asukkaita ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja katsoa
heidän kanssaan, mitä vuosi 2022 tuo tullessaan.
Yhteistyöterveisin,
Kaisa Aare-Puff,
Toimitusjohtaja
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Johdon esittely

Kaisa Aare-Puff

Annika Engström

Iiris Uotila

Toimitusjohtaja

Toiminnanjohtaja

Vastaava sairaanhoitaja

Tradenomi AMK,
mielisairaanhoitaja,
yritysjohtamisen EAT

Sosionomi AMK

Sairaanhoitaja AMK,
Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto EAT
(valmis 2022)

p. 044 029 2077
kaisa.aare-puff@kototiimi.fi

p. 044 728 2025
annika.engstrom@kototiimi.fi

p. 044 026 0381
iiris.uotila@kototiimi.fi

Henkilökunta ja arvot
Keisarinkodon henkilökunta koostuu alan ammattilaisista,
jotka työskentelevät arvojemme mukaisesti.
Hoitajamme ovat ystävällisiä, luotettavia ja heidät on
koulutettu sertifioidun toimintakäsikirjamme mukaiseen
toimintaan. Meille on tärkeää asiakkaiden hyvinvoinnin
edistäminen ja toimintakyvyn tukeminen.
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Palvelulupauksemme

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

HoviAsunto

HoviKunto

Meillä asut omassa, viihtyisässä asunnossasi
jonka voit kalustaa mieleiseksesi. Osassa
asuntoja on myös minikeittiö ja kaikissa
on oma, täysin esteetön WC/suihkutila.
Sijaitsemme Raadelman alueella.

Sinulle tehdään henkilökohtainen hoitoja palvelusuunnitelma, jota päivitetään
säännöllisesti. Pyrimme omalla toiminnallamme tukemaan itsenäistä toimintaasi
ja parantamaan jaksamistasi.

HoviMenu

HoviTerveys

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

Meillä on helppoa käydä ulkoilemassa
joka päivä kun turvalliselle ja viihtyisälle
pihalle pääsee suoraan olohuoneestamme. Viherpeukaloilla on mahdollisuus
puuhastella kasvien ja marjapensaiden
parissa.

HoviVireys

HoviReissu

HoviKlubi-päivätoimintamme pitää
virkeänä, samoin muu järjestämämme
aktiviteetti. Käytämme myös tarkkaan
hyväksi turvallisen pihapiirin mahdollisuudet yhteisölliseen ajanvietteeseen.

Teemme HoviKlubilla myös virtuaalisia elämysmatkoja yhdessä. Virkistys-,
asiointi- ja harrastusreissuille järjestämme tarvittaessa henkilökohtaisen
avustajan mukaan.

HoviTurva

HoviYhteisö

Yhteisöllisessä asumisessa et jää koskaan yksin. Ympäristö on turvallinen ja
henkilökuntaamme on aina lähettyvillä.
Apua saa aina pyytämällä. Tilat ovat
turvalliset ja viihtyisät.

Meillä jokaisella on vähintään yksi
ystävä. HoviKlubi-päivätoiminta ja muu
yhteinen toiminta luo mahdollisuuksia
tutustua toisiin. Yhteisöllinen toiminta
tukee toisista huolehtimista.

Haluamme Hovi-merkeillä kertoa,
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. Kunta voi tehdä
yksittäissijoituksia maksusitoumuksella. Itsemaksavana voi
myös tulla asiakkaaksi. Hinnoittelumme perustuu asiakkaan
hoivan ja tuen tarpeeseen.
Oman alueen palveluohjaajat auttavat hakemusten täyttämisessä ja ohjaavat tarvittavien liitteiden hankinnassa. Keisarinkotoon voi myös ottaa yhteyttä suoraan, niin neuvomme ja
esittelemme paikkoja mielellämme.

Mistä Keisarinkodon nimi juontaa?
Tutustu tarinaan: https://kototiimi.fi/tarina/

i

OTA YHTEYTTÄ
kaisa.aare-puff@kototiimi.fi
044 029 2077
www.kototiimi.fi/asiakkaalle

HoviTeema
KULTTUURI JA PERINTEET
Keisarinkodon HoviTeema pitää sisällään Kulttuurin
ja Perinteet. Kaarinassa meitä ympäröivä Raadelman
kartanon historia ja Varsinais-Suomen vahva kulttuuriperinne antaa meille teemoja juhlaan, muisteluun
ja uuden oppimiseen.
Jotta mieli varmasti pysyy virkeänä, etsimme yhdessä
elämyksiä ja kokemuksia myös muista kulttuureista,
sillä juhlia ei mielestämme ole koskaan liikaa. Arkemme
sujuu voimavaralähtöisesti, kuntouttavalla työotteella,
perinteitä kunnioittaen.
HoviTeemastamme ammennamme mielekästä tekemistä ja puuhia, jotka ylläpitävät toimintakykyä. Heittäydymme vallattomasti hetkeen, ilon ja valon retkeen.
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Toiminta
Vuonna 2021
Vuosi 2021 on ollut poikkeuksellinen starttivuosi monellakin tapaa. Maailmanlaajuinen covid-19 pandemia
vaikutti kaikkien asumispalveluyksikköjen toimintaan merkittävästi. Niin myös Keisarinkodon avaukseen.
Muuttuvia ohjeistuksia

Toiminnan kehittäminen

Sosiaali- ja terveysala on sitten viimein saamassa päätökseen
kauan suunnitellun soten. Aluevaalit on pidetty, joten nyt on
aika katsoa, täyttyykö tehdyt suunnitelmat ja annetut lupaukset.

Kehityshankkeita vuoden 2021 aikana on ollut useita, koska
Keisarinkodon toiminta aloitettiin aivan alusta. Keisarinkodon
vuokrasopimus alkoi 1.2.2021 ja samalta päivältä alkoi myös
ensimmäisten työntekijöiden työsopimukset.

Korona, kaikista ennusteista huolimatta jatkuu ja aiheuttaa
vallitsevan maailman tilanteen rinnalla pelkoa ja epävarmuutta.
Monet annetut ja vaihtuvat ohjeistukset ovat edelleen sekoittaneet monen suunnitelmat, toiveet ja odotukset.
Keisarinkodossa suojeltiin ja suojellaan asukkaita ja henkilökuntaa viimeiseen asti. Vierailut kiellettiin ja sitten taas sallittiin
koronapassin esittäville. Testeissä käytiin vähäistenkin oireiden
ilmentyessä. Maskit olivat ja ovat edelleenkin jokapäiväinen
”asuste” arjessa.
Jotain positiivista kuitenkin tapahtui kaikesta huolimatta
talon sisällä. Yhdessä tekemiset mm. ulkoilut ja kahvihetket
yhdessä Keisarinkodon ihastuttavassa puutarhassa toivat
valoa ja iloa päiviin. Pelit ja bingot sekä jumpat pitivät huolen,
että tekemistä oli muutakin kuin yhteiset ateriat säännöllisin
väliajoin. Päivätoiminta on myös saanut ryhtiä. Tekemisistä
tuli säännöllistä ja vaihtelevaa, jossa pyritään huomioimaan
mahdollisimman monen asukkaan toiveet.
Vuoden lopulla tehtiin asiakastyytyväisyyskysely, jolla varmistuttiin mm. päivätoiminnan tarpeellisuudesta. Palautteiden
perusteella voidaan toimintoja tarpeen ja mahdollisuuksien
mukaan ohjata haluttuun suuntaan.
”Haluankin kiittää asukkaita ja henkilökuntaa jaksamisesta
tässä jatkuvassa muuttuvien ohjeiden viidakossa. Kiitos kuuluu myös kaikille yhteistyökumppaneillemme. Toivon meille
kaikille parempaa ja helpompaa vuotta 2022!”
Annika Engström
toiminnanjohtaja

Taloa kalustettiin ja lupia sekä ilmoituksia tehtiin helmi-maaliskuussa sekä laitettiin nettisivut kuntoon. Toiminnan aloitus
tapahtui virallisesti huhtikuun alussa, jolloin ensimmäinen
asiakas tuli Keisarinkotoon.
Keisarinkodossa on kolmekymmentä asukaspaikkaa, jotka
sijoittuvat ruokasalin eri puolilla oleviin siipiin:
•

Ensin keväällä avattiin asukkaille A-puoli, jossa on 15 asukashuonetta ja yhteinen viihtyisä olohuone.

•

Muutaman kuukauden päästä avattiin B-puoli, jossa on
myöskin viisitoista asukashuonetta ja oma kodikas olohuone.

Keisarinkotoon tuli uusia asukkaita vuoden aikana tasaisesti ja
vuoden viimeisenä päivänä asukkaita oli asumassa yhteensä
kaksikymmentäyksi.
Asukas- ja henkilöstökokouksiin panostettiin vahvasti vuonna
2021, jotta saatiin yhteiset kokoukset toteutumaan säännöllisesti viikoittain. Henkilöstökokouksessa käydään aina läpi
yhteisiä hoidollisia asioita ja linjauksia sekä sovitaan yhteisistä
toimintatavoista.
Asukaskokouksessa kerätään asukkaiden mielipiteitä, ideoita
ja toiveita toiminnan kehittämiseksi. Asukaskokouksissa syntyy hyvää keskustelua ja välillä kinataankin hyvässä hengessä.
Kaikkia toiveita ei aina voi toteuttaa, mutta tärkeää on tulla
kuulluksi.

Viriketoiminta on hyvä asia.

Apua tulee jos tarvitsee.

Keisarinkodon asukas

Keisarinkodon asukas
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Toiminta
Vuonna 2022
Vuonna 2022 tavoitteenamme on vakiinnuttaa toimintaamme ja ottaa kattavat laatujärjestelmämme käyttöön. Panostamme myös henkilökunnan perehdyttämiseen ja kehitämme viestintäämme sidosryhmille.
Toiminnan vakinnnuttaminen
Koska takanamme on viime vuonna tapahtunut toiminnan
aloitus, on vuonna 2022 tarkoituksena vakiinnuttaa toimintamme ja ottaa kattavat laatujärjestelmämme kunnolla käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. uuden henkilökunnan
perehtymisen tukemista sekä tietojen ja toimintatapojen
kertaamista myös vanhojen työntekijöiden osalta.
Haluamme varmistaa toiminnan korkean laadun lisäksi myös
laadun tasaisuuden. Olemmekin rakentaneet laajan perehdytysohjelman, jonka jokainen työntekijämme käy läpi. Näin
saadaan kätevästi kerrattua vanhat tiedot ja päivitettyä uudet.
Laaja kehityskokonaisuus liittyy HoviTori-toimintakäsikirjamme
kehitykseen ja käyttöönottoon. Tarkoituksena on, että kaikki
oppivat käyttämään sitä ja siitä tulee helppo ja monipuolinen
henkilökunnan työkalu.
Viestintä on aina tärkeää. Jatkamme toiminnastamme kertomista asiakkaille, heidän läheisilleen ja omaisilleen, nykyisille ja
tuleville työntekijöille sekä kumppaneille. Pyrimme kertomaan
arjestamme myös työntekijöiden silmin katsottuna.
Toimintamme hyvä henki ja arjen sujuminen on kiinni henkilökuntamme avoimesta asenteesta, mielellämme myös
kasvatamme tiimiämme konstailemattomilla uusilla jäsenillä,
jotka jakavat arvomme.
Henkilökunnan jatko- ja lisäkoulutukset jatkuvat entiseen tapaan
ja etsimme myös uusia, turvallisia koulutusmahdollisuuksia.
HoviAkatemian kurssien lisäksi Love-tenttejä päästään tänäkin
vuonna suorittamaan tarpeen mukaan.

Tassuterapeutit ovat meille tervetulleita

Kurkista Keisarinkodon tiloihin, ks. video YouTubesta, hakusanalla ”Vierailu Keisarinkodossa”
(https://youtu.be/-DUhnHLAIKw)

Avainlukuja
Perustamisvuosi

2021
Asiakaspaikkojen lkm (12/2021)
On hyvä kun on yötä päivää joku paikalla.

21/30

Keisarinkodon asukas

Henkilökuntamäärä (12/2021)

11+3 (vak + tutut sij.)

ISO 9001
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Puutarha on hieno.

Keisarinkodon asukas

Omavalvontasuunnitelma on luettavissa nettisivuiltamme.

Keisarinkoto,
ERILAINEN-OMANLAINEN
Huonetilat

Yhteiset tilat

Piha-alue

Kodissa on 30 kpl yhden hengen huoneita.
Kaikissa huoneissa on oma wc+ suihku.
Tilat ovat esteettömät ja turvalliset.

Yhteisissä tiloissa ovat oleskelu-, sauna
ja pesutilat sekä jakelukeittiö. Viihtyisät
tilat mahdollistavat niin mielen kuin
kehon virkistymisen.

Ympäristömme innostaa tekemään
ja kokeilemaan. Piha-askareita on tarjolla viherpeukaloille esteettömässä
puutarhassa.
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Yhteiskuntavastuu
EKOLOGINEN VASTUU

Kumppanit
Keisarinkodolla on laaja yhteistyökumppaniverkosto. Yhteistyö on
saumatonta, avointa ja läpinäkyvää.

Tavoitteena on tuottaa laadukasta palvelua, asiakkaiden tarpeet ja odotukset huomioon ottaen. Kumppanuuden laatua
seurataan säännöllisesti.
Meille ovat löytäneet ensimmäiset vapaaehtoiset, jotka ovat
olleet mm. riemastuttamassa ja laulattamassa asiakkaitamme.
Pianollemme on myös löytynyt osaavaa käyttöä ja vieraat kävi
juhlistamassa Itsenäisyyspäiväämme. Karvakavereita löytyy
runsaasti omasta takaa ja muutkin toki ovat tervetulleita tassuterapeutteja. Päiväkodin lapsetkin ovat myös käyneet laulamassa ja jutustelemassa asukkaidemme kanssa. Seurakunta
käy säännöllisesti pitämässä hartauksia.

SIDOSRYHMÄMME
Apteekki

Skanssin Apteekki

Asiakastietojärjestelmä

Invian Oy, DomaCare

Hoitajakutsu

Hoitajakutsu.fi

IT-palvelut

IT-Palvelut Norén

Kiinteistönhuolto

L&T

Ruokapalvelu

Ateriaali

Siivouspalvelut

Pikkumetsän Palvelu

Taloushallinto

Uotila & Laine Oy

Työterveyshuolto

Lääkäriasema Lauri

Vakuutukset

Pohjola
Osana yhteiskuntavastuullisuutta pyrimme
hyödyntämään toiminnassamme paikallisia
kumppaneita

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, järjestämme 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 annamme mahdollisuuksia kehittää
ja luoda toimintaa. Huomioimme henkilöstön näkemykset yrityksen
toiminnassa. Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti sekä kunnioitamme 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.

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

Yrityksen 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.
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Asenne luo laadun

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

PÄTEVYYS

TYHYTOIMINTA

Keisarinkodon pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen
tuen mallilla, 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 työvuorosuunnittelun kautta
vapaa-ajan ja työn yhteensovittamiseen. Työturvallisuudesta
huolehditaan koulutuksilla, riskien arvioinnilla sekä toimintaohjeilla. Henkilöstön työhyvinvointia selvitetään säännöllisesti
työhyvinvointikyselyllä.

KOULUTUSPOHJA
Keisarinkodossa on moniammatillinen henkilöstörakenne:
kolme sairaanhoitajaa, kaksitoista lähihoitajaa, fysioterapeutti,
kaksi hoitoapulaista, kaksi lh-oppisopimusopiskelijaa, tukipalvelutyöntekijä. Työyhteisöömme kuuluu myös sijaisia.
Puitteet sekä välineet ovat hyvät ja työporukka mukavaa.
Keisarinkodon työntekijä
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PEREHDYTYS

ORGANISAATIO

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.

Kaisa Aare-Puff
toimitusjohtaja

Annika Engström
toiminnanjohtaja

Iiris Uotila
vastaava sairaanhoitaja

Henkilökunta

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.
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.

KOULUTUKSET
Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella.

KOULUTUKSET

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

•

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutk.

•

Kirjaamiskoulutus

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

•

Tiimiyhteistyö

•

Turvallisuuskoulutukset

Laatukoulutus on osa yrityksen yleistä jatkuvaa koulutusta,
johon sisältyvät sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Hoviakatemia
auttaa osaamisen ylläpitämisessä. Koulutusvelvoite 3 päivää/
vuosi toteutuu.

•

HoviAkatemia käyttökoulutus

•

Erilaisten järjestelmien käyttökoulutukset

Koulutukset suunnitellaan kehityskeskustelujen sekä asukaslähtöisten tarpeiden perusteella.

•

Lähihoitajan oppisopimuskoulutukset

•

LOVe-koulutukset

•

Hygieniapassi-koulututukset

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.
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Kehittämistoimet
Keisarinkodon kehittämistoimien tavoitteena on vahvistaa asiakkaan hyvää, oman näköistä elämää toimintaamme
ohjaavien arvojemme mukaisesti.
Tavoitteenamme on olla halutuin vaihtoehto Varsinais-Suomessa. Arvojamme ja toimintaamme ohjaavien periaatteiden
toteutumista arvioidaan säännöllisesti johdon ja henkilöstön
yhteisissä tilaisuuksissa.
Henkilökunnan ammattitaidon sekä hyvinvoinnin/työhyvinvoinnin tukeminen on tärkeää. Keinoina mm. kehityskeskustelut,
erilaiset kyselyt, palautteet, arvioinnit, poikkeamien kirjaaminen.

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. Ideoimme
keinoja hiljaisen tiedon ja hyvien käytänteiden/ toimintatapojen siirtämiseen eri toimintayksiköiden välillä.

Säännöllisten kehityskeskustelujen avulla tunnistetaan henkilöstön osaamistarpeet ja suunnitellaan tulevaa kehittymistyötä
ja koulutustarpeita. Näistä nousee kehittämistarpeet ja siihen
perustuvat toimet.

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

VUODEN 2021
KEHITTÄMISKOHTEET

VUODEN 2022
KEHITTÄMISKOHTEET

•

Toiminnan käynnistäminen

•

Hoitajan Käsikirjan käyttöönotto

•

Tunnetuksi tekeminen

•

Päivätoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen

•

Henkilöstö- ja asukaskokoukset

•

Projekti: työhyvinvointi, perehdytys ja rekrytointi

•

Kehityskeskustelut henkilöstölle

•

Koulutukset

•

Perehdytys

Sinulle omaa elämää
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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 sähköisesti, paperisena 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. 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.

Ruusun annan sille ,
että kaikki toimii hyvin.

Keisarinkodon asukas

Työtyytyväisyystulokset
•
•
•

Työolosuhteet 3,0 / 4
Johtaminen 3,8 / 4
Työn sisältö 3,0 / 4

Asiakastyytyväisyystulokset

Viranomaistarkastukset
TARKASTUS

Hoito ja henkilökunta 3,7 / 4
Ruoka 3,5 / 4
Päivätoiminta 3,1 / 4
Ympäristö 3,8 / 4

AJANKOHTA

Palotarkastus

01/2021

Terveystarkastus

08/2021

Kaarinan kaupungin valvontakäynti

01/2022

1) koronapandemian vuoksi siirtynyt 01/2022

•
•
•
•

1)

Asenne luo laadun
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Sinulle omaa elämää

HoviKoti-ryhmä
Keisarinkoto on osa HoviKoti -ryhmää, joka on kotimainen, innovatiivinen hoiva- ja
hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja operaattori.
Perheyrityksen toiminta nojaa yli 30 vuoden kokemukseen hoiva- ja hyvinvointipalveluista.
HoviKoti-ryhmän palveluyksiköt tarjoavat palveluja erityistä tukea tarvitseville Suomessa,
Singaporessa ja Indonesiassa. HoviKoti konseptoi ja edelleenkehittää hoivapalveluiden
sisältöjä, suunnittelee ja toteuttaa hoivaympäristöjä, ohjaa palvelutoiminnan
käynnistämisessä ja laadun jatkuvassa parantamisessa. Toimintamme on ISO9001-sertifoitu.

www.hovikoti.fi

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 pysyvää
asumista

Sofiakylä

Villa Ilo

NOKIA • 2010 •

HEINOLA • 2014 •

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

Yhteisöllistä palveluasumista
yöpartiolla ja kotipalvelua
ikäihmisille ja muuta tukea
tarvitseville, jaksohoitoa

www.hovicare.com
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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.

Hopeapuisto
ULVILA • 2021 •
Tehostettua palveluasumista,
palveluasumista sekä lyhytaikaista kuntouttavaa jaksohoitoa
ikäihmisille

SoffariKlubi

Keisarinkoto

NOKIA • 2018 •

KAARINA • 2021 •

Kehitysvammaisille ja erityistä
tukea tarvitseville pysyvää asumista, työ- ja päivätoimintaa,
kahvio

Yhteisöllistä palveluasumista
yöpartiolla, kotihoitoa sekä kuntoutusta ikäihmisille ja muille
tukea tarvitseville. Jaksohoitoa
ja päivätoimintaa.

HoviKlubi Teuku Umar
BALI • 2019 •
Ikääntyneiden päivätoimintaa

HoviKlubi Horsecity

HoviAssisted Saba

SINGAPORE • 2017 •
Ikääntyneiden päivätoimintaa

BALI • 2021 •
Autettua asumista

Kototiimi Oy
Aleksanterintie 5
21500 Piikkiö

Seuraa meitä:

www.kototiimi.fi

asiakaspalvelu@kototiimi.fi

