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Päivämäärä 
18.6.2021 

Palveluntuottaja, käyntikohde ja osoite  
HDL Hoiva Oy, Leenankoti, krs 1. Agronominkatu 7 F-G, 00790 Helsinki 

Käynnin tarkoitus 
Ennalta ilmoittamaton käynti 

Yksikön asiakasprofiili Ikääntyneiden suomenkielinen palveluasuminen 
 

Yksikön vastuuhenkilö Johanna Arppe 

Yksikön lähiesimies Pia Taskinen 

Läsnä 
 

Tuottaja: Hoivakoti Viikin yksikön johtaja Susanna Perkiömäki ja osan aikaa lähihoi-
taja Katja Mustola.  
 

Tilaaja:  
Ikääntyneiden ostopalvelut –yksikön ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikainen, eri-
tyissuunnittelijat Maaria Front ja Maj-Britt Löv 

Paikkamäärä 18 

Läsnä olevat asiakkaat 
(kpl, minkä kuntien asiakkaita) 

17 Helsinkiläisiä asiakkaita, joista palvelusetelillä 2. 

Huomiot 
 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

Ammattiryhmä Määrä 

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja : 
1 yksikön johtaja 50% 
1 joka 50%  Leenankodissa ja 50% ryh-
mäkoti Viikissä.  
1 (100%) määräaikainen 
1  (80%) 

 
 

2,8 

Lähihoitaja 
 

7,5 + 1 oppisopimusopiskelija 

Hoiva-avustaja  

Kuntoutushenkilöstö  

Tukipalveluhenkilöstö kodinhoitaja 
Huolehtii keittiön ja asukaspyykit 2, 
joista yksi 50% 
 

1,6 

Muu, mikä? geronomi 1, sosionomi1 
 
Samassa kiinteistössä ravintola, josta 
toimitetaan yksikköön lämpimät ateriat. 
Asukaspyykki pestään yksikössä, muu 
pyykkihuolto ostopalveluna (Lassila Ti-
kanoja)  
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Hoitohenkilöstömitoitus  
(kopiot toteumasta) 
 
 

Ikääntyneiden ostopalvelut-yksikkö tarkasteli yksikön henkilöstömitoitusta toteutunei-
den työvuorojen 26.4.-6.6.2021 kautta. THL.n laskentakaavan mukaisesti yksikön to-
teutunut mitoitus oli ao. aikana 0,72 asiakasmäärän ollessa 18.  
 
Helsingin kaupungin ostopalvelusopimuksen edellyttämä toteutunut vuorokautinen 
0,5 henkilöstömitoitusvaade toteutui pääsääntöisesti. 
 
Henkilöstömitoitus vuorokaudessa vaihteli 0,38-0,58 ollen pääosin tasolla 0,5.  Yksi-
kön johtaja laskettu 50% hoitotyöhön. Erityisesti viikonloppuisin oli mitoitus suunni-
tellusti alle (0,38-0,44) sopimuksen edellyttämän toteutuneen vuorokautisen mitoi-
tuksen. 
 

Työntekijämäärä ammattiryhmit-
täin 
(ryhmäkoti- tai osastokohtaisesti 
aamu-, ilta- ja yö) 

Ammattiryhmä / Määrä vuorossa Aamu Väli 
 

Ilta  
 

Yö 
 Hoitohenkilöstö (Sote-koulutus) 4 (1)  4 1,4 

Kuntoutushenkilöstö     

Tukipalveluhenkilöstö  1 (keittiö)    

Muu henkilöstö (esim.sosionomi, gero-
nomi)  

    

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

Vakituisia ja tuttuja sijaisia. Yksikönjohtaja järjestää pääsääntöisesti vielä sijaiset 
puutoksiin. Vastaisuudessa yksikönjohtajan tekemä rekrytointi tulee vähentymään, 
koska 3/2021 säätiöön on palkattu rekrytointivastaava, joka tulevaisuudessa keskite-
tysti hoitaa sijaiset puutoksiin.  Äkillisissä puutoksissa toisen kerroksen Viikin Hoiva-
kodista tultu paikkaamaan puutoksia. 

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

Ei avoimia vakansseja. Tällä hetkellä kesän 2021 osalta henkilöstötilanne on hyvä ja 
rauhallinen. Henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä.  

2. Henkilöstön osaaminen  

Perehdyttäminen  
(perehdytyssuunnitelma, käytän-
nöt)  

Perehdytyssuunnitelma on palveluntuottajan intrassa (Mepco). Yksikössä ei nimetä 
kesäsijaisten perehdyttäjää erikseen, työvuorolistaan merkitään vuorokohtaisesti 
”kesäkamu”, jonka tehtävänä on vastata ko. vuoron perehdytyksestä.  
Tavoitteena on, että uusi työntekijä on kokeneemman vakituisen perehdytyksessä 
noin viikon ja aluksi ylimääräisenä. Tämä ei aina toteudu, sillä yksikön kokonaisti-
lanne, kuten äkilliset puutokset ja henkilöstön saatavuus vaikuttavat tilanteisiin. Jo-
kainen perehdytettävä huomioidaan yksilöllisesti.  

Koulutus  
(koulutussuunnitelma, täydennys- 
ja lisäkoulutus) 

*Jälkikäteen kysytty Leenankodin johtajalta *Henkilökunta suorittaa säännöllisesti 
tietoturvatentin kerran vuodessa ja tätä seuraan henkilöstöjärjestelmästä. Henkilöstö 
osallistuu Ea- ja alkusammutus ym. koulutuksiin, joista ilmoitetaan Diakonissalaitok-
sen intrasivuilla ja ilmoittautuvat niihin itse. Diakoniaopiston toimesta mm. RAI-
koulutukset (Heli Simola), Kinestestetiikan- sekä työpaikkaohjaajakoulutukset. Saat-
tohoitokoulutus alkaa syksyllä, joka ensin sairaanhoitajille. 
 

Kokouskäytännöt 
 
 

*Jälkikäteen kysytty Leenankodin johtajalta. Tiimipalaveri kerran viikossa ja tarvitta-
essa useammin. Tiimissä käsitellään ajankohtaisia asioita, asukasasioita sekä mm. 
HaiPro-ilmoituksia ja esim. keväällä alkanutta laatuportti -menetelmää.  

 
Hoivan liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto pitää henkilöstölle Teams-infon noin 5-8 
kertaa vuodessa. Yksikönjohtajille palvelualuejohtaja pitää yksikölliset ajankohtaisen 
-tunnin tarpeen mukaan, mutta vähintään noin joka toinen viikko, kaikille Hoivan yk-
sikönjohtajille noin joka toinen viikko ja liiketoimintajohtaja pitää yksikönjohtajille in-
fon noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. 

RAI-osaaminen * Jälkikäteen kysytty Leenankodin johtajalta. RAI-osaaminen tasolla 3-4 (asteikko1-
5). Osalla henkilökunnasta erittäin vahvaa osaamista, mutta osa vielä oppimisessa 
alkuvaiheessa. Sairaanhoitajilla on RAIsta erittäin vahva osaaminen ja he ovat aina 
mukana RAI-arvioinnissa yhdessä asukkaan omahoitajan kanssa. 

3. Lääkehoito- ja lääkehuolto 
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Lääkehoitosuunnitelma (pvm, 
lääkärin allekirjoitus, sijainti, vas-
tuut, prosessi) 

Lääkehoitosuunnitelman viimeisin päivitys 21.4.2021. Lääkehoitosuunnitelma on 
parhaillaan päivityksen alla, ja siitä puuttuu vielä lääkärin allekirjoitus. Jokaisen hoi-
tajan on luettava lääkehoitosuunnitelma ja kuitattava kuittauslistaan.  
Yksikön lääkärin tulee hyväksyä ja allekirjoittaa lääkehoitosuunnitelma. 

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

Yksikössä on viisi (5) voimassa olevaa lääkehoitolupaa. Lääkelupaprosessiin kuuluu 
LOVe-tentti sekä näytöt. Lääkäri myöntää luvan vuodeksi, jonka jälkeen esihenkilö 
allekirjoittaa ja varmistaa osaamisen ja luvan. Jatkossa esihenkilön kuittaus kahden 
vuoden välein.  
Sairaanhoitajan lääkeluvasta puuttuu lääkärin allekirjoitus, lisäksi useita lääkärin 
myöntämiä lääkelupia on mennyt vanhaksi, koska niistä puuttuu yksikön lääkehoito-
prosessin edellyttämä esimiehen vahvistus.  

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

Jälkikäteen toimitettu HaiPro raportti 1.7.2021-30.12.2021 oli lääkepoikkeamia tehty 
kolme (3) kappaletta. Tilanteet liittyivät  lääkkeiden antoon, kuten lääkelaastarin 
vaihtoon ja annettuun pistokseen. Lääkepoikkeamat käsitellään tiimipalavereissa. 
 
HaiPro lääkepoikkeamat tulee tehdä, jos asukas jättää ottamatta lääkkeet tai lääke 
löytyy esimerkiksi lattialta. HaiPro-järjestelmään ilmoitetaan potilaan turvallisuutta 
vaarantavat tapahtumat, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haittaa potilaalle. 
HaiPro-järjestelmään ilmoitetaan siis sekä läheltä piti -tapahtumia että haittatapahtu-
mia. 

Tilojen asianmukaisuus 
 
 
 

Lääkehuoltoa varten on oma, rauhallinen huone hoitajien toimiston yhteydessä. Lää-
kehuoneeseen ilock-tunnisteavain, kaikilla vakituisilla hoitajilla, sekä osalla sijaisista 
on pääsy lääkehuoneeseen. Yksikössä on käytössä apteekin annosjakelu, muuta-
man asukkaan lääkkeet jaetaan dosetteihin.  
 
N-lääkkeille on oma, lukittu kaappi. N-avain on aina työvuorolistaan merkityllä vas-
tuuvuorolaisella. N-lääkkeiden kulutuskortit on kaksoiskuitattu ja merkinnät ovat asi-
anmukaiset.  
 
Lääkehuoneen sekä lääkejääkaapin lämpötilaseuranta on toteutunut päivittäin. 
Särmä- ja lääkejätekäytänteet olivat asianmukaiset. 

4. Lääkäripalvelujen toimivuus 

Yksikön lääkäripalvelujen  
tuottaja 

Lääkäripalvelut tuottaa Terveystalo Oy 

Yksikön palaute lääkäripalve-
lusta 

Uusi lääkäri aloittaa 21.6.2021. Akuutit asiat hoituu edellisen lääkärin kanssa, ennen 
kuin uusi aloittaa. 

5. Hoito ja yksikön toiminta 

Omavalvontasuunnitelma (pvm, 
sijainti,henkilöstön osallisuus?) 
 

Yksikön omavalvontasuunnitelma on Internet- sivuilla ja toimistossa. Omavalvonta-
suunnitelmasta puuttuu päivämäärä. Lisäksi suunnitelma oli hyvin säätiötasoinen ja 
sieltä puuttuivat esimerkiksi Leenankodin johtajan yhteystiedot. 
 
Omavalvontasuunnitelma tulee olla yksikkökohtainen ja laadittava toimintayksikön 
johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun 
ja kehittämisen päivittäinen työväline yksikköön. 
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Hoitotyön suunnitelma 
(asiakaslähtöisyys, tavoitteet, kei-
not, arviointi) 
 
 
 

Hoito- ja kuntoutussuunnitelmia tarkasteltiin satunnaisotannalla kolmen (3) helsinki-
läisen asukkaan osalta. Yksi hoitosuunnitelma oli päivittämättä ja yhdestä puuttui ar-
vioinnit. Hoitosuunnitelmasta puuttui ns. esitieto-osuus, kuten asukkaan sairauteen 
vaikuttavat diagnoosit, millainen asukkaan yleinen toimintakyky on sekä kuvaus elä-
mänhistoriasta, tavoista ja tottumuksista.   
 
Hyvää oli että, hoitosuunnitelmassa oli eri elämisen osa-alueista (fyysinen toiminta, 
erittäminen, lääkehoito, ravitsemus, turvallisuus ym.) nostettu suunnitelmaan. Positii-
vista oli, että hoitotyön arviointeja tarkastellessa oli joissakin osa-alueissa luettavissa 
asukkaan tilan muutosta ja paranemista. Kehitettävää olisi, että hoitosuunnitelmassa 
olevaa mittaritietoa vertaa edelliseen lukuun. Esimerkkinä ravitsemuksen tilan seu-
ranta oli asukkaalle mallikkaasti tehty, hoidon tarve, tavoite, keinot ja mittari (BMI 
21,63). Kuitenkin arvioinnissa ei oltu tehty uutta mittausta ja verrattu lukemaa vaan 
todetaan, että asukas syö yleensä aamuisin puuroa ja pieniä aterioita. Lisäksi arvi-
ointiin sekoitettu hoitotyön keinoja ”jos asukas ei syö ruokaa tarjoa jälkiruoka”.  
 
Hoitosuunnitelmissa oli käytetty, jonkin verran RAI- päivittäisten toimintojen koodeja 
kuten päivittäisiin toimintoihin liittyvä ohjaus: ADLH6 rajoitettu avuntarve (liikkumi-
nen, wc-toiminnot, hygienian hoito ja syöminen) olisi hyvä jos konkreettisesti avataan 
missä toiminnossa asukas apua tarvitsee. 
 
Päivittäistä hoitotyön kirjaamista tarkasteltiin ajanjaksolla (12.6−18.6.2021) kolmen 
(3) helsinkiläisen asukkaan osalta. Hyvää oli, että päivittäiskirjauksia oli tehty useita 
päivässä. Kirjaukset olivat osittain kertovia asukkaan tilasta sekä kirjauksista oli luet-
tavissa asukkaan mielialoja ja käyttäytymistä. Yllättävää oli, että yksi asukas oli saat-
tohoidossa, joka ei näkynyt mitenkään hoitosuunnitelmassa ja päivittäiskirjauksista 
oli luettavissa loppuvaiheen hoito. Asukkaiden ulkoiluja oli kirjattu mutta muut aktivi-
teetti kirjaukset puuttuivat. 
 
Kirjaamisen sisältöön on hyvä kiinnittää huomiota, kuten tuoda vielä enemmän esille 
asukkaan omaa tyytyväisyyttä ja näkemystä hoidosta. Kirjaamisen sisältö tulee olla 
asukkaan tilaa kuvailevaa ja arvioivaa suhteessa asetettuihin hoitotyön tavoitteisiin 
ja auttamismenetelmiin. 
 

Toimintakyvyn arviointi 
(menetelmät, mittarit) 
 

Käytössä RAI-, MNA arviointi ja kuukausittainen painonseuranta. 

Asiakkaiden toimintakyvyn tuke-
minen 
 
 

Asukkaiden toimintakykyä tuetaan päivittäisten toimintojen kautta, kuten hoitajat kä-
velyttävät asukkaita. Lisäksi viriketoimintaa järjestetään yksilöllisesti. Käynnillä tavat-
tiin useita asukkaita yhteisissä tiloissa oleskelemassa ja liikkeellä oman toimintaky-
kynsä mukaisesti. Hoitosuunnitelmissa ja päivittäiskirjauksissa oli huomioitu asukkai-
den omia voimavaroja, joita ylläpidetään ohjauksella. 

Rajoittamistoimenpiteet 
 
 

Yksikössä on käytössä joitakin rajoittamistoimenpiteitä, esimerkiksi laitalupa ja haa-
ravyö. Rajoittamiseen liittyvä ohjeistus on selkeä: määräajaksi sovitun rajoitteen hy-
väksyy lääkäri ja rajoitteen tarpeellisuutta arvioidaan jatkuvasti. Rajoitteet kirjataan 
(Hilkka) asiakastietojärjestelmän tiivistelmä –kenttään. Rajoitteen käyttöä ja sen tar-
vetta oli arvioitua säännöllisesti, tarkastetussa hoitosuunnitelmassa. 

Merkityksellinen arki ja elämä 
 
 
 

* Jälkikäteen kysytty Leenankodin johtajalta. Ryhmäkodissa pyritään hoitamaan jo-
kaista asukasta yksilöllisesti hänen eletty elämä huomioiden. Omaisilta pyydetään 
historiakartoitusta asukkaan lapsuudesta/nuoruudesta/aikuisuudesta. Jokaisella 
asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka huolehtii tästä kartoituksesta ja toiveista/tar-
peista sekä merkitsee ne asukkaan hoitosuunnitelmaan. Asukasta tuetaan hänen 
omatoimisuudessaan sekä yhteydenpidossaan omaisiinsa ja muihin läheisiin ihmi-
siin. Esim. korona-aikana asukkaille mahdollistettiin yhteydenpito omaisiin whatsup -
videopuhelun avulla. 
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Asiakasosallisuuden tukeminen 
 
 

* Jälkikäteen kysytty Leenankodin johtajalta. Asukkaita otetaan mahdollisuuksien 
mukaan pieniin askareisiin mm. puutarhan hoidossa, lumitöissä, pöytien pyyhkimi-
sessä jne. Jokainen asukas voi esittää toivomuksia mm. ruokien suhteen (toiveruo-
kaviikot jne), omakohtaiseen vuorokausirytmiin (saa herätä silloin, kun haluaa tmv.) 
tai muihin hoitoon liittyviin toiveisiin.  

Ulkoilun toteutuminen 
 
 

Asukkaat pääsevät ulos ja tämä oli myös luettavissa päivittäiskirjauksista.   

6. Poikkeamat ja palautteet 

Vaara- ja haittatapahtumat  Käytössä HaiPro potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien ilmoitusme-
nettely. Jälkikäteen saatu raportti ajalta heinä-joulukuu 2020.  
Asiakas: Ilmoituksia tehty yhteensä 12 kappaletta. Joitakin kaatumisia,  joista yksi 
vakavampi jolloin asukas sai haavan, joka hoidettu päivystyksessä.  

Henkilöstö: Asukkaiden aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyviä tapahtumia on kuusi 
(6), joissa sekä hoitajia että asukkaita on joutunut kohteeksi ja saanut vammoja. 
 
Kehitettävää HaiPro tapahtumien perusteella on  kiinnittää huomio, että hoitajat sai-
sivat lisää koulutusta muistisairaan asukkaan hoitoon ja tietoa kuinka käytösoireiden 
lääkkeettömiä hoitomuotoja tulee hyödyntää hoitotyöhön. 

Asiakas- ja omaispalautteet Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan vähintään vuosittain. Omaiset ottavat hel-
posti yhteyttä hoivakotiin, palauteet ovat positiivisia hoitoon liittyviä. koronapande-
mian aikana omaiset ovat olleet tyytyväisiä, kun ovat saaneet informaatiota myös kir-
jeitse. Omaisille on myös järjestetty Teams tapaamisia tarvittaessa. 

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

Sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta ei ole keskusteltu nykyisen 
esimiehen toimesta. Yksikön hoitajat ovat esihenkilön kertoman mukaan tietoisia, 
että epäkohdista ja asiattomasta käytöksestä on ilmoitettava viipymättä esihenkilölle. 
Palveluntuottajalla tulee olla kirjallisesti määritellyt hyvän hoidon periaatteet sekä 
menettelytavat, joilla puututaan asiakkaiden kaltoinkohteluun. 

7. Yhteenveto ja erityiset huomiot 

Yleissiisteys ja tilojen hygienia 
 

Leenankodin tiloissa oli puhdasta ja kodinomaista. Ryhmäkodin käytävillä oli asuk-
kailla hyvin tilaa liikkua apuvälineiden kanssa.  
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Yhteenveto 
 
 
 
 

Helsingin Viikissä sijaitseva Leenankoti on kodinomainen hoitoyhteisö ympärivuoro-
kautista hoivaa tarvitseville henkilöille. Asukkaita istui yhteisissä tiloissa ja he näytti-
vät siisteiltä ja hyvin voivilta. 
 
Helsingin kaupungin ostopalvelusopimuksen mukainen henkilöstömitoitusvaade 0,5 
/vuorokausi toteutui paitsi viikonloppujen osalta. 
 
Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää yksikkökohtaiseksi. Omavalvontasuunnitel-
massa tulee näkyä päivämäärä, milloin se on päivitetty, yksikön johtajan yhteystiedot 
ja allekirjoitus. Suunnitelma tulee tehdä yhteistyössä henkilöstön kanssa ja käydä 
läpi yksikön henkilöstön kanssa. Suositellaan, että henkilöstö kuittaa omavalvonta-
suunnitelman luetuksi.  
 
Turvallisen lääkehoidon toteutumiseksi yksikössä tulee olla riittävä määrä lääkeluval-
lisia hoitajia. Työnantaja vastaa siitä, että lääkehoitoprosessi on turvallinen ja lääke-
hoitoa toteuttavilla työntekijöillä on siihen riittävä koulutus ja osaaminen. Lääkepoik-
keamailmoitusten tekemiseen tulee kiinnittää  huomiota.  
 
HaiPro-järjestelmään ilmoitetaan potilaan turvallisuutta vaarantavat tapahtumat, 
jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haittaa potilaalle. HaiPro-järjestelmään ilmoite-
taan siis sekä läheltä piti -tapahtumia että haittatapahtumia. Henkilöstön kanssa on 
hyvä käydä keskustelua, milloin ilmoituksia tehdään. Henkilökunnan tapaturmat eivät 
kuulu HaiPro järjestelmään.  
 
Hoitosuunnitelman tulee olla ajan tasalla ja vanhentuneet tiedot tulee poistaa. Hoito-
suunnitelmia tulee täydentää, kuten asukkaan sairauteen vaikuttavat diagnoosit, mil-
lainen asukkaan yleinen toimintakyky on sekä kuvausta elämänhistoriasta, tavoista 
ja tottumuksista. Tiedon avulla suunnitellaan ja toteutetaan ihmisen yksilöllistä elä-
mää hoivakodissa. Hoitotyönsuunnitelma on asukkaan tarpeista lähtevä yksilöllinen 
ja konkreettinen. Suunnitelmassa huomioidaan asukkaan sairauksien hyvä hoito 
sekä asiakkaan voimavarojen, toimintakyvyn säilyttäminen ja kuntoutuminen.  
 
Palveluntuottaja varmistaa, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen hyödyntää teh-
tyjä RAI-arviointeja hoitotyön suunnitteluun ja arviointiin. Päivittäinen kirjaaminen tu-
lisi olla enemmän asukkaan vointia ja siinä tapahtuvia muutoksia arvioivaa kirjaa-
mista. 
 
 

Sovitut jatkotoimenpiteet 
 
 

SAS Ostopalvelut-yksikkö tulee seuraamaan lääkelupaprosessin etenemistä.  
 

 


