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Päivämäärä 
12.5.2021 

Palveluntuottaja, käyntikohde ja osoite  
HDL Hoiva Oy, Alppitupa, Alppikatu 2 F, 00530 Helsinki  

Käynnin tarkoitus 
Ennalta ilmoittamaton käynti 

Yksikön asiakasprofiili Päihdeongelmaisten ikääntyneiden palveluasuminen 
 

Yksikön vastuuhenkilö Palvelualuejohtaja Johanna Arppe 

Yksikön lähiesimies Yksikönjohtaja Tarja Latvanen 

Läsnä 
 

Tuottaja:  
Sairaanhoitaja Kreetta Rönkönharju 

Tilaaja:  
Erityissuunnittelijat Leena Reivari & Mia Kundt (raportti) 

Paikkamäärä 22 

Läsnä olevat asiakkaat 
(kpl, minkä kuntien asiakkaita) 

22 asiakasta, jotka kaikki ovat Helsingin kaupungin ostopalveluasiakkaita. 

Huomiot 
 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

Ammattiryhmä Määrä 

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja 1 

Lähihoitaja 10 (1 aloittaa 1.6) 

Hoiva-avustaja: tehtäviin kuuluvat osas-
ton pyykkihuolto, keittiö ja hoitotyötä 
avustavat tehtävät 

1 (ma-pe) 

Kuntoutushenkilöstö 1 

Tukipalveluhenkilöstö 
Siivous ostopalveluna päivittäin Lassila-
Tikanoja 

- 

Muu, mikä? 
Sosionomi 
Geronomi 

 
2 
1 

Hoitohenkilöstömitoitus  
(kopiot toteumasta) 
 
 

Ikääntyneiden ostopalvelut –yksikkö tarkasteli yksikön henkilöstömitoitusta toteutunei-
den työvuorojen (5.4.-16.5.2021) osalta THL:n laskentakaavan mukaisesti. Helsingin 
kaupungin ostopalvelusopimuksen edellyttämä toteutunut vuorokautinen 0,5 henkilös-
tömitoitusvaade toteutui ollen 0,59 tarkastellulla kuuden viikon jaksolla. Tarkastelussa 
on kuitenkin syytä huomioida vuorokautinen henkilöstömitoitus, joka vaihteli välillä 
0,32 – 0,5 asukasta kohden vuorokaudessa. Erityisesti viikonloppuisin oli mitoitus 
suunnitellusti liian matala.  
 

Ikääntyneiden ostopalvelut –yksikkö tarkasteli yksikön henkilöstömitoitusta uudelleen 
toteutuneiden työvuorojen (9.8.-19.9.2021) osalta THL:n laskentakaavan mukaisesti. 
Helsingin kaupungin ostopalvelusopimuksen edellyttämä toteutunut vuorokautinen 
0,5 henkilöstömitoitusvaade toteutui ollen 0,65 tarkastellulla kuuden viikon jaksolla.  
 
Vuorokautinen henkilöstömitoitus vaihteli välillä 0,4– 0,55 asukasta kohden vuorokau-
dessa, ollen kuitenkin pääasiallisesti tasolla 0,5. Matalimmat mitoitukset olivat edel-
leen viikonlopuissa. Todetaan, että henkilöstömitoitus on kokonaisuudessaan tarkas-
tellun ajanjakson perusteella Helsingin kaupungin ostopalvelusopimuksen edellyttä-
mällä tasolla. 
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Työntekijämäärä ammattiryhmit-
täin 
(ryhmäkoti- tai osastokohtaisesti 
aamu-, ilta- ja yö) 

Ammattiryhmä / Määrä vuorossa Aamu Väli 
 

Ilta  
 

Yö 
 Hoitohenkilöstö (Sote-koulutus) 4 1 4 1 

Kuntoutushenkilöstö                         

Tukipalveluhenkilöstö: Hoiva-avustaja 1(ma-pe)                   

Muu henkilöstö (esim. sosionomi, gero-
nomi)  

                        
 

Sijaiset  
(mitä kautta hankitaan, ovatko vaki-
tuisia, kuinka paljon tarvitaan) 
 
 

Sairaanhoitajan kertoman mukaan yksikössä ovat omat tutut keikkatyöntekijät, joilla 
on hyvin saatu täytettyä äkilliset työvuoropuutokset. Vuokratyövoiman käytölle ei ole 
ollut tarvetta. Kesäsijaiset on myös saatu rekrytoitua, vaikka aluksi tilanne vaikutti 
haasteelliselta. Erityisesti lähihoitajasijaisia on ollut vaikeampi saada edellisiin vuosiin 
verrattuna. 
 
 

Henkilöstötilanne 
(rekrytointi, avoimet tehtävät, pysy-
vyys, vaihtuvuus) 
 
 
 
 
 

Alppituvassa on pääasiallisesti pitkäaikainen ja sitoutunut henkilöstö. Jonkin verran 
on ollut vaihtuvuutta viimeisen parin vuoden aikana (äitiysvapaa, opiskelu). Avoimia 
tehtäviä on ollut haasteellisempaa saada täytettyä edellisiin vuosiin verrattuna, kun 
hakijoita ei juurikaan ole ollut. Kuitenkin avoinna ollut lähihoitajan tehtävä on saatu 
täytettyä ja uusi työntekijä aloittaa kesäkuussa. Sairaanhoitajan tehtävä on ollut auki 
jo jonkin aikaa, mutta hakemuksia ei ole tullut. Sairaanhoidollista apua saadaan Leh-
mustuvasta ja yhteistyö on ollut sujuvaa. Lehmustuvan uuden vastaavan sairaanhoi-
tajan on tarkoituksena vastata osittain myös Alppituvan sairaanhoidollisista asioista ja 
lääkehoitosuunnitelmaan perehdyttämisestä/käyttöönotosta, kunnes toinen sairaan-
hoitaja saadaan rekrytoitua. 
 
 

2. Henkilöstön osaaminen  

Perehdyttäminen  
(perehdytyssuunnitelma, käytän-
nöt)  

Yksikössä on käytössä sähköinen verkkoperehdytysmateriaali ja perehdytyskortti. Pe-
rehdytyssuunnitelma on palveluntuottajan intrassa (Mepco). Intrassa on myös paljon 
toimintaan liittyviä ohjeita, joihin voi perehtyä. Tavoitteena on, että uusi työntekijä on 
pääsääntöisesti kokeneemman vakituisen hoitajan perehdytyksessä ja ensimmäiset 
työvuoronsa ylimääräisenä. 
 
 

Koulutus  
(koulutussuunnitelma, täydennys- 
ja lisäkoulutus) 

Yksikössä tarvitaan erityisosaamista erityisesti vanhusten/ikääntyneiden mielenter-
veys- ja päihdetyöstä. Koulutussuunnitelmassa on huomioitu hyvin tämä erityisosaa-
misen tarve ja lisäksi henkilöstön toiveet huomioidaan vuosisuunnitelmissa. Henkilös-
töä tuetaan myös osallistumaan ulkopuolisiin erityisalansa koulutuksiin.  
 
 

Kokouskäytännöt 
 
 

Kerran viikossa pidetään tiimipalaveri, jossa käsitellään sekä asukasasioita että yksi-
kön yhteisiä asioita. Lisäksi koko talolle on kerran kuukaudessa Kehipäivä-nimellä toi-
miva yhteinen työkokous, jossa käsitellään aina tiettyä, ennalta sovittua teema-alu-
etta. Toukokuun teemaksi on sovittu lääkehoitosuunnitelma ja lääkelupaprosessi. Yh-
teiseen kokoukseen osallistuu koko henkilöstö. Kaikista kokouksista laaditaan muis-
tio, joka liitetään sisäiseen Intraan luettavaksi. 
 
 

RAI-osaaminen Sairaanhoitaja arvioi henkilöstön RAI-osaamisen hyväksi ja hän itse toimii myös yksi-
kön RAI-vastaavana. RAI-koulutusta järjestetään säännöllisesti Diakonia-opiston toi-
mesta ja uudet työntekijät saavat ohjausta RAI:n laadintaan RAI-vastaavalta. Tulokset 
käsitellään aina yhteisesti työyhteisössä ja mittareita pyritään hyödyntämään moni-
puolisesti hoitosuunnitelmissa. 
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3. Lääkehoito- ja lääkehuolto 

Lääkehoitosuunnitelma (pvm, 
lääkärin allekirjoitus, sijainti, vas-
tuut, prosessi) 

Yksikön lääkehuoneessa oli 8.7.2019 lääkärin allekirjoittama lääkehoitosuunnitelma. 
Sairaanhoitajan mukaan uusi ja päivitetty lääkehoitosuunnitelma on jo tehty ja odot-
taa vain käyttöönottoa esim. lääkelupaprosessien osalta. 
 
Lääkehoitosuunnitelma on oltava yksikössä myös paperisena ja lääkärin allekirjoitta-
mana versiona. Lääkehoitosuunnitelmaa tulee päivittää kerran vuodessa. Lisäksi 
kaikilla lääkeluvallisilla työntekijöillä on oltava tieto suunnitelman sijaintipaikasta yksi-
kössä. 
 
Yksikön johtajan lisäys jälkikäteen: Lääkehoitosuunnitelma on päivitetty ja on allekir-
joitettavana 6/21. Lääkehoitosuunnitelma tullaan sijoittamaan yksikköön myös pape-
risena versiona, jossa on helposti työntekijöiden saatavilla. 

Lääkeluvat  
(määrä, valmiit / prosessissa ole-
vat, vakituiset, sijaiset) 

Lääkeluvat sijaitsivat lääkehuoneessa erillisessä kansiossa. Lisäksi lääkekaapin 
ovessa oli kooste lääkeluvista. Lääkelupia oli yhteensä 11 ja yhdellä oli lupa proses-
sissa (vanhentunut lupa). 
 
Yksikössä ovat käytössä lääkehoidon LOVe-koulutukset ja -tentit. Lääkehoidon näyt-
töjen vastaanottamisesta vastaa sairaanhoitaja. Lisäksi joillekin vakituisesti tuntityötä 
tekevillä olivat suppeat lääkehoitoluvat (valmiiksi annostellun lääkkeen anto asiak-
kaalle). 

Lääkepoikkeamien esiintyvyys ja 
ennaltaehkäisy (määrä, miten kä-
sitellään) 

Lääkepoikkeamia oli yhteensä seitsemän (7) aikavälillä 1.7.-31.12.2020. Lääkepoik-
keamista oli selkeästi todennettavissa, niihin puuttuminen, (korjaavat) toimenpiteet ja 
jälkikäsittely tiimissä.  

4. Lääkäripalvelujen toimivuus 

Yksikön lääkäripalvelujen  
tuottaja 

Terveystalon lääkäripalvelut 

Yksikön palaute lääkäripalve-
lusta 

Sairaanhoitajan kertoman mukaan yhteistyö lääkäripalveluiden ja yksikön lääkärin 
kanssa on toiminut hyvin. Lääkäri on käynyt yksikössä kaksi kertaa kuukaudessa ja 
on joustavasti tavoitettavissa puhelimitse.  
 
 

5. Hoito ja yksikön toiminta 

Omavalvontasuunnitelma (pvm, 
sijainti, henkilöstön osallisuus?) 
 

Omavalvontasuunnitelmaa ei löytynyt yksiköstä etsinnöistä huolimatta. Käytössä oli 
ainoastaan vuonna 2014 päivätty ja allekirjoitettu suunnitelma. 
 
Todetaan, että omavalvontasuunnitelmaa on hyvä käydä henkilöstön kanssa yhdessä 
läpi ja ennen kaikkea osallistaa henkilöstöä omavalvontasuunnitelman laadintaan. 
Henkilöstön osallistuessa itse suunnitelman tekoon, tulevat sisällötkin paremmin tu-
tuiksi. Lisäksi omavalvontasuunnitelma on sijoitettava yksiköön siten, että henkilös-
töllä on tieto sen sijaintipaikasta ja asiakkailla mahdollisuus tutustua siihen. 
 
Yksikön johtajan lisäys jälkikäteen: Omavalvontasuunnitelma on päivitetty ja allekirjoi-
tettu 3.6.2021. Suunnitelma löytyy yksiköstä ja on käyty henkilöstön kanssa läpi. 
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Hoitotyön suunnitelma 
(asiakaslähtöisyys, tavoitteet, kei-
not, arviointi) 
 
 
 

Asiakkaiden hoitotyönsuunnitelmia tarkasteltiin satunnaisotannalla yhteensä kolmen 
asukkaan osalta. Kaikki hoitotyönsuunnitelmat olivat ajan tasalla ja arvioinnit olivat 
päivitetty kaikissa suunnitelmissa viimeisen 3 kk:n sisään. Asukkaan toimintakykyä, 
voimavaroja/omatoimisuutta, päivittäistä avun tarvetta, terveyskäyttäytymistä, sosiaa-
lisia tarpeita sekä mieltymyksiä oli kuvattu hyvin. Asiakkaan päihdetausta ja siihen 
liittyvät tarpeet olivat myös huomioituina ja selkeästi avattu.  
 
Hoitotyön suunnitelmista välittyi, että yksikössä on osaamista hoitotyön suunnitelmien 
laatimiseen. Asukkaat tunnetaan hyvin ja heidän asioihinsa ja taustaansa on pereh-
dytty. Positiivista oli, että RAI-tuloksia oli hyödynnetty monipuolisesti kaikissa suunni-
telmissa ja ne toimivat hoitosuunnitelman pohjana. Suunnitelmien kirjaamista on tästä 
hyvä kehittää edelleen siten, että asiakkaan yksilöllisyys (mm. toiveet, tavat, tottumuk-
set, harrastukset) näkyvät selkeämmin suunnitelmissa. Lisäksi suunnitelman keinot 
ovat tärkeä saada konkreettisemmiksi esimerkkien kautta, jotta tavoitteiden saavutta-
mista on helpompi myös arvioida. Suunnitelmista puuttuivat myös asiakkaan terveys-
tiedot (esim. diagnoosit), yhteyshenkilöt, tausta/elämänkaaritiedot ja vastuuhoitajan 
nimi, jotka (järjestelmän ne mahdollistaessa) on hyvä lisätä. 
 
Päivittäistä hoitotyön kirjaamista tarkasteltiin viikon ajanjaksolta 5.-11.5.2021. Kirjaa-
minen oli pääasiallisesti niukkasanaista, lähinnä yhden ja kahden lauseen kertakir-
jauksia. Kuitenkin päivittäin oli tehty huomioita asukkaan mielialasta, toimintakyvystä, 
aktiviteeteistä (esim. työtoiminta), yhteisiin tuokioihin osallistumisesta sekä tilanteista, 
joissa asukas pystyi jonkin toiminnan suorittamaan itsenäisesti tai ohjattuna. Paljon oli 
kuitenkin tehtäväkeskeistä kirjaamista ja suurelta osin asukkaan vointi ja yksilöllisyy-
den huomiointi jäivät kirjauksista puuttumaan. Kirjaukset olivat osittain linjassa hoito-
työn suunnitelmien ja niissä asetettujen tavoitteiden kanssa. Kirjaamisessa on suosi-
teltavaa kehittää kuvailevaa kirjaamistyyliä ja asukkaan tilanteen monipuolista huomi-
ointia.  

Toimintakyvyn arviointi 
(menetelmät, mittarit) 
 

RAI-mittarin lisäksi käytössä ovat MNA; MMSE sekä painon seuranta kerran kuukau-
dessa. 

Asiakkaiden toimintakyvyn tuke-
minen 
 
 

Asukkaiden toimintakyvyn tukeminen on osa jokaisen hoitajan työtä ja yksikössä to-
teutetaan hoitotyötä kuntouttavin työottein. Asukkaiden kaikki voimavarat huomioi-
daan ja pyritään hyödyntämään päivittäisten toimien yhteydessä. Lisäksi HDL:n fy-
sioterapeutti vierailee yksikössä kaksi kertaa viikossa ja kummallakin kerralla järjeste-
tään asukkaille yhteinen fyysistä toimintakykyä tukeva liikunnallinen tuokio. 

Rajoittamistoimenpiteet 
 
 

Yksikössä on käytössä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvä ohjeistus. Lääkäri on kirjoitta-
nut tällä hetkellä luvan toimenpiteille, joille ei ole ollut määritelty aikarajaa. Ohjeistettiin 
yksikköä ottamaan käyttöön kolmen kuukauden maksimiraja lääkärin luvalle, jonka 
jälkeen rajoittamistoimenpiteen tarvetta arvioidaan uudelleen. 
Lupa oli todennettavissa sähköisessä muodossa asiakastietojärjestelmässä. Rajoitta-
mistoimenpiteen tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja perusteet kirjataan asiakkaan 
tietoihin. Tällä hetkellä yksikössä oli käytössä joitakin sängynlaitoja ja pyörätuolien 
turvavöitä. 

Merkityksellinen arki ja elämä 
 
 
 

Yksikössä on oma virikevastaava, joka suunnittelee viikko-ohjelman ja järjestää ker-
ran viikossa asukkaille yhteisen tapahtuman. Asukkaat saavat elää oman näköistään 
elämää ja jokainen huomioidaan yksilönä. Omahoitaja järjestää/suunnittelee asuk-
kaalleen noin kerran kuukaudessa yhden päivän siten, että asumisyksiköstä lähde-
tään jonnekin muualle (esim. ostoksille, kahvilaan, terassille) viettämään päivää asuk-
kaan toiveet ja mieltymykset huomioiden. Yksikössä on myös oma sauna, joka läm-
piää aina tarvittaessa asukkaiden toivomusten mukaisesti. 

Asiakasosallisuuden tukeminen 
 
 

Asiakasosallisuuden tukeminen ja huomioiminen ovat yksi yksikön painopisteistä. Päi-
vittäisessä arjessa tämä on huomioitu esimerkiksi tarjoamalla asukkaille aamuisin Buf-
fet-aamupala, jolloin he voivat itse valita ja koota oman aamiaisensa. Erilaisiin arjen 
toimintoihin osallistetaan mahdollisuuksien mukaan (yhteisten tilojen siistiminen, pyy-
kin viikkaus) sekä järjestetään yhteisiä keskusteluhetkiä kahvittelun/grillauksen mer-
keissä sisällä tai omalla pihalla. 
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Ulkoilun toteutuminen 
 
 

Ulkoilua mahdollistetaan päivittäin ja varsinkin kesäisin liikutaan paljon lähiympäris-
tössä ja tehdään retkiä esim. kahviloihin tai terasseille. Talvisaikaan on liikkuminen 
keliolosuhteiden vuoksi usein hankalampaa, mutta silloin mahdollistetaan päivittäin 
pääsy parvekkeelle tai kävely omalla sisäpihalla. 
 

6. Poikkeamat ja palautteet 

Vaara- ja haittatapahtumat  Asiakas: 
Yksikössä on tapahtunut jonkin verran kaatumisia, mutta sairaalaan lähettämisen 
tarvetta ei ole ollut. HaiPro-ilmoituksissa oli todennettavissa ainoastaan yksi ilmoi-
tettu asiakkaan kaatumisesta kuuden kuukauden ajalta. 

Henkilöstö: 
Henkilöstöä on ohjeistettu laatimaan herkästi ilmoitus asiakkaan uhkaavasta tai ag-
gressiivisesta käyttäytymisestä. Sairaanhoitajan kokemus kuitenkin on, että ilmoituk-
sia ei juurikaan tule tehdyksi. Asukkaat tunnetaan niin hyvin, että heidän mielialansa 
ja käytöksensä pystytään hyvin ennakoimaan ja siten ehkäisemään mahdolliset vaa-
ratilanteet hoitotyön keinoin. Henkilöstölle järjestetään myös säännöllisesti koulutusta 
haasteellisesti/uhkaavasti käyttäytyvien asiakkaiden kohtaamiseen (Maple). 

Asiakas- ja omaispalautteet Asiakaspalautteita kerätään säännöllisesti kerran vuodessa järjestettävällä kyselyllä 
sekä viikoittain asukaskokouksissa. Omaisilta ei välttämättä saada kovinkaan paljon 
palautetta, koska asiakkaista monellakaan ei ole omaisia tai yhteyttä heihin ei ole. 
 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 
ja 49 §:n mukainen työntekijöi-
den ilmoitusvelvollisuus 

Haastatellulle sairaanhoitajalle ilmoitusvelvollisuus oli tuttu asia ja toimintakäytännöt 
sekä ohjeistukset selkeät. 
Todetaan, että on suositeltavaa käydä henkilöstön kanssa säännöllisesti läpi sosiaa-
lihuoltolain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden käytännöt ja toimintatavat. 
 

7. Yhteenveto ja erityiset huomiot 

Yleissiisteys ja tilojen hygienia 
 
 

Yksikössä oli siistiä ja puhdasta. Tilat olivat viihtyisät ja kodikkaat mahdollistaen 
myös asukkaiden luontevan yhdessäolon.  
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Yhteenveto 
 

Alppitupa sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin Kalliossa Hoiva Oy:n Diakonissalai-

toksen korttelissa. Yksikkö on tiloiltaan viihtyisä ja kodinomaisesti sisustettu vanhoilla 

huonekaluilla. Valvontakäynti sijoittui aamupäivään ja asukkaat viettivät aikaa joko yh-

teisessä tilassa tai huoneissaan. Tavatut asukkaat olivat siististi pukeutuneita ja heistä 

sai vaikutelman, että he viihtyvät ja ovat tyytyväisiä oloonsa Alppituvassa. 

 

Hoitotyön suunnitelmista välittyi, että yksikössä on osaamista asukkaan toimintakyvyn 

kuvaamiseen ja arvioimiseen. Tarkastelluista hoitosuunnitelmat olivat kaikki ajanta-

saisia ja arvioinnit oli tehty säännöllisesti. Suunnitelmia on hyvä kehittää edelleen yk-

silöllisemmiksi esimerkiksi liittämällä mukaan asiakkaan elämänkaaritietoja. Lisäksi 

keinot on hyvä kuvata konkreettisemmin ja avata tarkemmin, jotta yksilöllinen hoito 

toteutuu tekijästä riippumatta ja arviointi on helpompaa. 

 

Edelleen kannustamme myös päivittäisessä asiakaskirjaamisessa asiakaslähtöisem-

pään ja kuvailevaan kirjaamiseen. Asiakkaiden omia näkemyksiä arjesta ja toteamisia 

voisi hyödyntää kirjaamisessa vielä nykyistä enemmän. Kirjaamisessa suosittelemme 

asukkaan toimintakykyä, vointia, mielipidettä, näkökulmaa, osallistavaa sekä toimin-

nallista kodinomaista arkea kuvaavaa kirjaamista pohjautuen hoitotyön suunnitelman 

tavoitteisiin. Tarkastelluissa kirjauksissa painottuivat enemmän hoitajien tekeminen ja 

asukkaan objektiivisuus. Positiivisina huomioina kuitenkin oli se, että asukkaiden osal-

lisuus aktiviteetteihin ja virikkeisiin sekä ulkoilu olivat hyvin todennettavissa päivittäi-

sessä dokumentaatiossa. 

 

Yksikön henkilöstötilanne on tällä hetkellä hyvä ja kesäsijaiset on saatu rekrytoitua. 

Sijaiset ovat pitkäaikaisia ja äkillisiin puutteisiin käytetään pääsääntöisesti omia ja tut-

tuja keikkatyöntekijöitä. Vanhuspalvelulain edellyttämä 0,55 henkilöstömitoitus toteu-

tui yksikössä hyvin. Helsingin ostopalvelusopimuksen edellyttämä vaade 0,5 hoita-

jaa/asukas/vuorokausi täyttyi kuitenkin vain osittain. Erityisesti viikonloppujen osalta 

mitoitus oli liian matala.  

 

Huomio 3.11.2021: Henkilöstömitoituslaskelma tehtiin uudelleen toteutuneiden työ-

vuorojen osalta (9.8.-19.9.2021), jonka mukaan Helsingin kaupungin ostopalvelusopi-

muksen edellyttämä toteutunut vuorokautinen 0,5 henkilöstömitoitusvaade toteutui ol-

len 0,65 tarkastellulla kuuden viikon jaksolla. 

 

Lääkehoidon osalta tehtiin valvontakäynnillä muutama huomio PKV- ja N-lääkkeiden 

lupakäytäntöjen ja annostelun suhteen. Tämä asia on korjattu valvontakäynnin jälkeen 

ja lääkehoitoa toteutetaan Turvallinen lääkehoito –oppaan mukaisesti. 

Sovitut jatkotoimenpiteet 
 
 
 
 

Ei sovittuja jatkotoimenpiteitä 

 


