LILINKOTISÄÄTIÖ on yhteiskunnallinen,
voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tarjoaa
asumispalveluja helsinkiläisille mielenterveystoipujille
sekä avointa, toipumista tukevaa toimintaa kaikille
pääkaupunkiseudun mielenterveys- ja päihdetoipujille.

UUSI JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Tiimien
toimintaa seuraa,
tukee ja ohjaa
ohjausryhmä,
joka koostuu
toiminnanjohtajasta,
asukkaiden edustajasta,
henkilöstön edustajasta
sekä johtotiimien
edustajista

Asiakastiimi

Johtamistiimi

KÄYTÄMME KAIKEN toiminnastamme syntyvän
rahallisen voiton palvelujemme kehittämiseen ja
henkilöstön osaamisen kasvattamiseen.

JOHTOTIIMIT
n. 30 henkilöä – koostuvat asukkaista,
työntekijöistä ja esimiehistä

Vanha johtoryhmä
henkilöä

Vapaaehtoistyö

Kehittämistiimi

Henkilöstötiimi

Jokaisella tiimillä on
päätös- ja toimeenpanovalta

Omaistyö

HENKILÖSTÖN
KOULUTUKSET
JA TYÖNOHJAUS

Avoin toiminta

Liikevaihto
10 646 000 €

Säätiön kesäpaikka
Vihdissä ja muu
lomatoiminta

• Ryhmäkodit autonomisia pienyhteisöjä, jotka luovat omat sääntönsä ja arkensa
• 3 palkattua kokemusasiantuntijaa: asuntoluotsina, avoimessa toiminnassa
ja voimavarakursseilla

Meillä viihdytään ja
vaihtuvuus on pientä:
vuonna 2018 meiltä lähti
7 työntekijää, joista 2 eläkkeelle

IHMISTÄ

Taloissa
tapahtui muutoksia:

Henkilöstökulut
8 075 857 €

Henkilöstön
koulutukset

53
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SUUTARINKOTI
muuttui ikääntyneiden mielenterveyskuntoutujien tehostetun
asumispalvelun yksiköksi

18

15

%

%

VIERTOKOTI
muuttui palveluasumista
järjestäväksi yksiköksi

lähihoitaja tai vastaava tutkinto

VAIKUTTAVUUS:
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Mikä on sinun unelmasi?

Jokaisella tiimillä on
oma toimintasuunnitelma
TYYPILLINEN LILINKOTISÄÄTIÖN
TYÖNTEKIJÄ:
43,6-vuotias nainen,
lähihoitaja tai vastaava tutkinto,
työsuhteen kesto 10 vuotta

• Palvelutaloissa ei ole toimistoja, vaan kirjaukset tehdään asukkaiden parissa

HENKILÖSTÖN KOKO
työntekijöistä
osallistui vähintään
kahteen koulutukseen

Talous- ja prosessitiimi

2018

Sairaalajaksojen määrä
VÄHENI

8,7%

edellisestä
vuodesta

2017

Asukkaille
suunnattu
päivätoiminta

Kaikille pääkaupunkiseudun mielenterveysja päihdetoipujille
suunnattu
avoin toiminta

Avoimen toiminnan tavoitteet: toipuminen, vertaistuki, virkistys,
mielekäs toiminta, osallisuus ja aktiivisuus

Vanha Helsingintie 8, 00700 Helsinki
www.lilinkoti.fi
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:
Facebookissa Lilinkotisäätiö
Instagramissa lilinkoti

