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Päivämäärä 
19.1.2022 

Palveluntuottaja, käyntikohde ja osoite  
HDL Sanervakoti, Karistimentie 4, 00920 Helsinki 

Käynnin tarkoitus 
Ennalta ilmoittamaton käynti 

Yksikön asiakasprofiili Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasuminen 
 

Yksikön vastuuhenkilö yksikön johtaja Anne Heikkala (talon johtaja) 
p. 0504421660, anne.heikkala@hoiva.fi 
 

Yksikön lähiesimies 2. ja 4. krs. Anne Heikkala, yksikön johtaja 
3. krs Ria Timonen, yksikön johtaja 

Läsnä 
 

Tuottaja:  
Yksikön johtaja Anne Heikkala, 2. kerroksen sairaanhoitaja ja hoitaja 

Tilaaja:  
Ostopalvelut ja laadunvalvonta yksikön erityissuunnittelijat 

Paikkamäärä 2. krs 24 
3. krs 24 
4. krs 24 

Läsnä olevat asiakkaat 
(kpl, minkä kuntien asiakkaita) 

2. krs 24 
3. krs 24 
4. krs 14 
 
Kaikki asukkaat ovat helsinkiläisiä. 

Huomiot 
 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

Ammattiryhmä Määrä 

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja Tällä hetkellä yht. 4 sairaanhoitajaa (+ yk-
sikön johtajat) 

Lähihoitaja 13+13+13+13 

Hoiva-avustaja talossa yht. 3 (2. ja 4. kerroksessa) 

Kuntoutushenkilöstö 1 fysioterapeutti 

Tukipalveluhenkilöstö  
Huolehtivat pyykeistä ja ruokahuollon 
tehtävistä 

 
1 kodinhuoltaja/ kerros 

Muu, mikä?  
Osallistuvat hoitotyöhön 

 
talossa 2 sosionomia (2. ja 4. kerroksessa) 
 
1 hoiva-avustaja oppisopimusopiskelija  

Hoitohenkilöstömitoitus  
(kopiot toteumasta) 
 
 

Henkilöstömitoitusta tarkasteltiin toteutuneiden työvuorolistojen (13.2.21-23.1.22) 
kautta. THL:n laskentakaavan mukaisesti laskettuna mitoitus oli 0,58. 
Vuorokausimitoitus vaihteli 0,24-0,58 välillä. 
 
Helsingin kaupungin ostopalvelusopimuksen edellyttämä  henkilöstömitoitusvaade 
alle 65-vuotiaiden fyysisesti ja psyykkisesti toimintarajoitteisten ympärivuorokautisen 
palveluasumisen puitesopimuksen mukaisesti tulee olla 0,7/asiakas 

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

Ammattiryhmä / Määrä vuorossa 2. krs Aamu Väli 
 

Ilta  
 

Yö 
 Hoitohenkilöstö (Sote-koulutus) 5  4 1 

Kuntoutushenkilöstö 1    

Tukipalveluhenkilöstö  1    

Muu henkilöstö (esim.sosionomi, gero-
nomi)  

    
 

mailto:anne.heikkala@hoiva.fi
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Sijaiset  
(mitä kautta hankitaan, ovatko vaki-
tuisia, kuinka paljon tarvitaan) 
 
 

Sijaistarve on jatkuva. Tammikuu 2022 on ollut haasteellisin pitkiin aikoihin, erityi-
sesti sairaspoissalojen vuoksi. 
Sanervakoti käyttää sijaishankinnassa HDL Hoivan omaa sisäistä sijaispoolia ja 
myös monia eri henkilöstövuokrausrityksiä. 
 

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

Haastatellun hoitajan mukaan Sanervakodissa on jonkin verran vaihtuvuutta henki-
löstössä, mutta myös pitkäaikaista henkilöstöäkin. Uusi tiimivastaava sairaanhoitaja 
on juuri aloittamassa 2. kerroksessa, mutta kaikkia sairaanhoitajan vakansseja ei ole 
saatu täytettyä. Myös yksi osa-aikainen sairaanhoitaja on aloittamassa. Myös lähi-
hoitajien saatavuudessa on haastetta. Tällä hetkellä rekrytoidaan mm. yhtä vaki-
tuista lähihoitajaa.  
Sanervakotiin on perustettu uusi fysioterapeutin ja opetushoitajan tehtävä. Fysiotera-
peutti tulee olemaan mukana myös asukkaiden hoitotilanteissa ja opetushoitaja ke-
hittämään mm. perehdytystä. Fysioterapeutti on jo aloittanut työssään, mutta opetus-
hoitajan rekrytointi on vielä käynnissä.  

2. Henkilöstön osaaminen  

Perehdyttäminen  
(perehdytyssuunnitelma, käytän-
nöt)  

Haastateltu hoitaja kertoi, että uusi työntekijä on yleensä jonkin aikaa ylimääräisenä 
vuorossa. Yksikössä on hyvä henki ja mikäli jotain asiaa ei tiedä, sitä voi aina kysyä 
kokeneemmalta. Uuden hoitajan perehdytykseen kuuluu tutustua mm. lääkehoito-
suunnitelmaan ja omavalvontasuunnitelmaan. Lisäksi käytössä on asukaslistat ohjei-
neen, jotka auttavat erityisesti lyhytaikaisia sijaisia asukashoidossa. 
 

Koulutus  
(koulutussuunnitelma, täydennys- 
ja lisäkoulutus) 

Hoitaja kertoo, että HDL Hoiva on järjestänyt mm. RAI- ja kinestetiikkakoulutuksia. 
Suurin osa hoitajista on käynyt kinestetiikkakoulutuksen.  
 

Kokouskäytännöt 
 
 

Hoitajan mukaan kerroksen tiimikokous järjestetään kerran viikossa. Lisäksi talossa 
on melko säännölliset sairaanhoitajien kokoukset ja esimiesten palaverit. Iltapäivisin 
pidetään vuoronvaihtoraportti asukasasioista. 
 

RAI-osaaminen Hoitajan mukaan RAI-koulutusta järjestetään säännöllisesti.  RAI-osaaminen kuiten-
kin vaihtelee riippuen hoitajasta. RAI-arvioinnit tehdään yleensä yhdessä toisen 
asukkaan tuntevan hoitajan kanssa. Talossa on nimetty RAI-vastaava sekä RAI-
kirjaamisvastaava, joilta saa myös tarvittaessa apua RAI-arvioinnin ja hoitosuunnitel-
man tekemiseen. 

3. Lääkehoito- ja lääkehuolto 

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

Asianmukainen talon yhteinen lääkehoitosuunnitelma (16.6.2021) löytyy 2. kerrok-
sen toimistotilasta. Yksikössä on aloittanut vastikään uusi lääkäri, joka ei ole vielä al-
lekirjoittanut suunnitelmaa. 
 
Yksikön lääkärin tulee allekirjoittaa lääkehoitosuunnitelma. 

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

Sanervakodissa lähihoitajilla ei ole N-lääke-, eikä pääsääntöisesti myöskään PKV-
lääkelupia. Lääkelupalomakkeet tarkistettiin 2. kerroksen ryhmäkodissa, jossa lääke-
lupalomakkeet säilytetään siististi kansiossa. Lupa sisältää teoria- ja lääkelaskuosion 
sekä tarvittavat näytöt. Yksikönjohtajan mukaan sosiaaliohjaajat ovat käyneet lääke-
hoidon lisäkoulutuksen, jotta voivat myös osallistua lääkehoitoon (ei N- eikä PVK-
lääkkeitä). 2. kerroksesta löytyy myös koontilista lääkeluvallisista henkilöistä, jonka 
mukaan lääkelupa on: 
Vakituiset hoitajat: 8 
Sijaiset: 5 
Lupa prosessissa: 2 
 
Koontilista lääkeluvallisista tulisi olla ajantasainen. 
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Lääkepoikkeamien esiintyvyys ja 
ennaltaehkäisy (määrä, miten kä-
sitellään) 

Yksikössä on käytössä sähköinen Haipro- järjestelmä lääkepoikkeamien ilmoittami-
seen ja seuraamiseen. Tapahtumat käydään läpi lähiesihenkilön johdolla tiimipalave-
reissa ja pohditaan, miten lääkepoikkeamat voitaisiin välttää. 
 
Heinäkuu- Joulukuu 2021 raportin perusteella yksikön kerroksissa on ilmoitettu vaih-
televa määrä (11-65 kpl) lääkepoikkeamia, talossa yhteensä 111 lääkepoikkeamaa. 
Suurin osa poikkeamista on ollut tilanteita, joissa lääke on jäänyt antamatta. 
 
Lähiesimiehen on hyvä varmistaa, että henkilökunta ymmärtää lääkepoikkeamien il-
moittamisen tärkeyden kaikissa kerroksissa. 
 

Tilojen asianmukaisuus 
Osio poistettu Internet-sivuille 
viedystä versiosta 
 
 

 

4. Lääkäripalvelujen toimivuus 

Yksikön lääkäripalvelujen  
tuottaja 

Lääkäripalvelu vaihtui toukokuussa Mehiläiseen ja sen jälkeen yksikölle nimetty lää-
käri on vaihtunut kertaalleen. 
 

Yksikön palaute lääkäripalve-
lusta 

Nykyinen lääkäripalvelu koetaan toimivaksi. Lääkäri käy yksikössä kerran kuukau-
dessa ja ei-akuutit asiat lähetetään hänelle turvasähköpostitse viikottain. Lääkäri 
myös tavoitetaan hyvin puhelimitse virka-aikana. 
 

5. Hoito ja yksikön toiminta 

Omavalvontasuunnitelma (pvm, 
sijainti,henkilöstön osallisuus?) 
 

Sanervakodin omavalvontasuunnitelma 1.12.2021 on esillä kerrosten ilmoitustau-
luilla sekä yksikön Internet-sivuilla. Yksikön johtajan mukaan on todennäköistä, ettei-
vät kaikki hoitajat ole uusinta omavalvontasuunnitelmaa lukeneet. Henkilökuntaa on 
pyritty osallistamaan omavalvontasuunnitelman laatimiseen, mutta osallistuminen on 
ollut vähäistä, etenkin korona-aikana.  
HDL Hoiva tulee kehittämään palvelujaan Sosiaali- ja terveyslaatuohjelman (SHQS) 
mukaisesti. Yksiköissä ja johdossa tullaan tekemään vuosittain SHQS-kriteeristön 
mukaiset itsearvioinnit laaturaporttiin ja niiden pohjalta suunnitellaan kehittämistoi-
menpiteitä. 



 

 

Valvontakäyntilomake   
2022 
Sosiaali- ja terveystoimi 

4 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
Selvitys, arviointi ja sijoitus/Ikääntyneiden ostopalvelut 
 

Sturenkatu 8, 1.krs, 00510 Helsinki 
PL 51777, 00099 Helsingin kaupunki 

 

Hoitotyön suunnitelma 
(asiakaslähtöisyys, tavoitteet, kei-
not, arviointi) 
 
 
 

Hoitosuunnitelmia ja kirjauksia (11.1.-18.1.2022) tarkasteltiin kuuden helsinkiläisen 
asukkaan osalta (2 asukasta/kerros). 
 
Päivämäärän perusteella kaikki tarkastellut hoitotyön suunnitelmat olivat ajantasai-
sia. Asukkaan hoidon tarpeet oli kuvattu hyvin ja tarpeisiin vastaavat hoitotyön keinot 
olivat yksiköllisia ja konkreettisia. Suurimmassa osassa suunnitelmia tuli myös hyvin 
esille hoidon ja ohjauksen tarpeen syy, esim. alzheimerin taudista johtuva muistihäi-
riö. Lähes kaikissa tarkastelluissa hoitotyönsuunnitelmissa oli huomioitu oleelliset 
tarpeet, mutta ravitsemuksen ja suun hoidon tarvetta oli huomiotu vain harvoin.  RAI-
mittareita oli hyödynnetty vain hyvin rajallisesti (esim. kognitio- tai painoindeksi) yk-
sittäisissä hoitotyön suunnitelmissa. Positiivista on, että asukkaiden hoitosuunnitel-
miin oli kirjattu myös henkilökohtaisia tapoja ja mieltymyksiä sekä sosiaalisia/psyyk-
kisiä tarpeita. Hoitotyön suunnitelman (tarve ja tavoite) ja väliarviointien laatimisessa 
kannattaa hyödyntää myös asukkaan ajantasaista RAI –arviointia ja sen mittareita.  
 
Hoitosuunnitelman väliarviointeja ei voitu todentaa tehdyiksi. Väliarviointi tulisi toteut-
taa vähintään kolmen kuukauden välein. 
 
Sanervakodin tulee edelleen kiinnittää huomioita säännölliseen, kussakin vuorossa 
tehtävään kirjaamiseen. Kirjaaminen oli sisällöltään niukkaa ja tehtäväkeskeistä. Kir-
jauksissa tulisi huomioida myös asukkaan omia toiveita ja näkemyksiä arkeen liit-
tyen. Asukkaiden suunnitelman mukaan toteutunut ohjaus arjessa, aktiviteetit tai hoi-
dot (esim. haavahoito, kivun arvioiminen, PEP-puhallushoito) tulee näkyä kirjauk-
sissa.  
 

Toimintakyvyn arviointi 
(menetelmät, mittarit) 
 

RAI, MMSE, paino 1xkk. 
 

Asiakkaiden toimintakyvyn tuke-
minen 
 
 

Haastateltu hoitaja kertoi, että kinestetiikan keinot ovat käytössä jo laajalti asukas-
hoidossa. Asukkaita ohjataan käyttämään omia voimavarojaan huomioiden asuk-
kaan sen hetkinen vointi.  
Asukkaiden ravitsemusta seurataan säännöllisin punnituksin. Jos havaitaan painon-
laskua tai ruokahaluttomuutta, pyritään tarjoamaan asukkaalle hänen mieliruokiaan 
(kaupasta) ja apteekista tilattavia täydennysravintovalmisteita. Yksikössä ei ole ta-
pana rikastaa asukkaiden ruoka-annoksia lisärasvalla tai -proteiinilla. 
 

Rajoittamistoimenpiteet 
 
 

Johtajan mukaan Sanervakodissa käytetään rajoittamistoimia (sängynlaita ja turva-
vyö pyörätuolissa) hyvin harkiten ja vasta viimeisenä keinona. Rajoittamistoimien 
käyttämiseen on ohjeet. Lääkäri tekee päätöksen rajoittamistoimista, niiden käytöstä 
tulee kirjata ja käyttöä seurataan. 
 

Merkityksellinen arki ja elämä 
 
 
 

Haastateltu hoitaja kertoo, ettei Sanervakodissa ole viikko-ohjelmaa. Kerroksissa on 
virikevastaavaksi nimetyt hoitajat, joka vastaa ohjelman järjestämisestä asukkaille, 
mm. Kimblen peluuta ja laulamista. Sanervakodissa huomioidaan asukkaiden toi-
veet, jotka voivat vaihdella eri päivinä. Myös muut hoitajat osallistuvat viriketuokioihin 
ja ulkoilutukseen. Korona-aika on muuttanut paljon toimintaa, sillä aiemmin talossa 
ja kerroksissa kävi melko säännöllisesti ulkopuolisia esiintyjiä.  
 
Yksikössä tulisi olla asiakkaiden kanssa yhdessä laadittu kirjallinen suunnitelma vir-
kistys-, liikunta- ja keskusteluryhmistä (päivä-, viikko- ja vuosisuunnitelman). Viikko-
ohjelman tulisi olla asukkaiden nähtävillä. 

Asiakasosallisuuden tukeminen 
 
 

3. kerroksessa on aloitettu asukaskokoukset, joista kirjoitetaan muistio asukkaiden 
nähtäviksi. Johtajan mukaan asukaskokouskäytäntöä on tarkoitus laajentaa myös 
muihin kerroksiin. 
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Ulkoilun toteutuminen 
 
 

Asukkaan kanssa ulos lähtee se hoitaja, joka ehtii. Asukkailla, joilla ei ole vaaraa 
karkaamisesta ja jotka pystyvät itsenäisesti menemään ulos, on käytössään oma 
kulkuavain. 
Asukkaille tulee olla mahdollisuus päivittäiseen ulkoiluun. Ulkoilun ja muun virkis-
tystoiminnan toteutumisesta tulisi kirjata päivittäisiin asiakaskirjauksiin.  

 

6. Poikkeamat ja palautteet 

Vaara- ja haittatapahtumat  Vaara- ja haittatapahtumat ilmoitetaan Haipro -järjestelmään. Lähiesimies seuraa ta-
pahtumaraportteja ja niitä käsitellään tiimikokouksissa. 
 
Heinäkuu – joulukuu 2021 raportin mukaan asukkaisiin kohdistuneita vaara- ja hait-
tatapahtumista oli tehty kussakin kerroksessa 20-40 ilmoitusta. Suurin osa oli liittynyt 
tapaturmiin, lähinnä kaatumisiin/putoamisiin, mutta myös jonkin verran asukkaiden 
aiheuttamia häiriötilanteita on ilmoitettu. 
 

Haipro -raportin mukaan kaikissa kerroksissa on ollut henkilöstöön kohdistutta uh-
kaa.  
 
Henkilökunnan turvana ovat hälyttimet, joilla he voivat tarvittaessa hälyttää tilantee-
seen apua toisista hoitajista tai vartijasta. 
 

Asiakas- ja omaispalautteet Yksikönjohtajan mukaan eräs omainen on antanut kriittistä palautetta 2021 lääkärin 
toiminnasta. 
 
Johtaja kiertää säännöllisesti kerroksissa juttelemassa asukkaiden kanssa ja saa 
tuolloin myös paljon suoraa palautetta toimintaan liittyen. 
 

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

Haastateltu hoitaja kertoi, että yksikössä on keskusteltu asukkaiden hyvästä asian-
mukaisesta hoidosta ja kohtelusta. Mahdollisesta kaltoinkohtelusta tulee ilmoittaa yk-
sikön johtajalle. Asukkaiden hyvää kohtelua pidetään Sanervakodissa tärkeänä. 
Asukkaiden toiveita ja mielipiteitä kuullaan, eikä ketään pakoteta. 
 

7. Yhteenveto ja erityiset huomiot 

Yleissiisteys ja tilojen hygienia 
 

Käynti vain 2. kerroksessa. Sanervakodin kaikilla asukkailla on oma huone. Yhteiset 
tilat (ruokailu-, oleskelu/tv-tilat) ovat  melko ahtaat ja kuluneet, mutta siistit. Talon yh-
teinen ruokasali alakerrassa ei ole käytössä korona-aikana. Suunnitteilla on talon 
laajennusosa, joka mahdollisesti valmistuisi vuonna 2025. 
 

Yhteenveto 
 
 
 
 

Sanervakoti sijaitsee rauhallisella sivukadulla lähellä Myllypuron palveluita. Sanerva-
kodin 2. kerroksessa tavattiin siististi pukeutuneita ja olemukseltaan virkeitä asuk-
kaita liikkeellä ja siirtymässä yhteiseen ruokailuun. Hoitajat olivat asukkaiden seu-
rassa ja ohjaamassa heitä yhteiseen ruokailuun.  
 
Sanervakodin hoitosuunnitelmat olivat asukaslähtöisiä ja yksilöllisiä. Yksikön tulee 
kuitenkin edelleen kiinnittään huomioita siihen, että kirjaaminen toteutuu jokaisessa 
vuorossa sekä hoitotyön väliarviointien toteutumiseen. Päivittäiskirjauksissa on tär-
keää kuvata ja arvioida hoidon toteutumista hoitotyöntavoitteisiin sekä keinoihin näh-
den, huomioiden myös asukkaan omaa näkemystä ja osallistumista.  
 
Yksikön on tärkeää tarkistaa käytäntöään, jossa huumausainelääkkeitä jaetaan val-
miiksi. 
  
Henkilöstömitoitus ei täyttänyt asetettuja tavoitteita. Henkilöstömitoituksen korjaami-
sesta tulee huolehtia. Yksikkö käyttää paljon vuokratyövoimaa. 
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Sovitut jatkotoimenpiteet 
 
 
 
 

Huumausaineeksi luokiteltavien lääkkeiden käsittely tulee saattaa turvalliseksi ja asi-

anmukaiseksi, Turvallisen lääkehoito-oppaan mukaiseksi. 

 

Hoitosuunnitelmien väliarviointien toteutuminen ja päivittäinen kirjaaminen vaatii edel-

leen panostamista ja niistä tulee huolehtia. Ostopalvelut ja laadunhallinta tulee pyytä-

mään kevään 2022 aikana otoksen Helsingin kaupungin sijoittamien asiakkaiden hoi-

tosuunnitelmista väliarviointeineen ja päivittäiskirjaukset. 

 

 


